
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Pisang 

Pisang merupakan buah tropis yang memiliki daging yang lunak dengan 

kulit buah yang halus. Berasa manis, berbau harum. Pisang termasuk kelompok 

buah klimakterik, dipanen ketika warna buah berwarna hijau namun sudah matang, 

untuk mencegah permasalahan dengan cepat maka harus dilakukan pengontrolan 

subu sehingga ketika sampai di penjual buah, maka pisang dalam kondisi tidak 

masak. Dalam keadaan masak pisang, kulitnya berubah menjadi kuning, teksturnya 

semakin lunak, rasanya manis dan berbau harum (Afrianti, 2010).  

Batang pisang terbentuk dari serpihan yang disebut gedebog. Setiap 

serpihan kulit batang pisang mempunyai ketebalan 1 – 3 cm. batang pisang terdiri 

dari puluhan kulit batang yang berbentuk serpihan. Batang pisang lunak dan tidak 

bercabang. Warna kulit batang pisang tergantung dari jenis pisang. Kulit batang 

pisang ada yang berwarna hijau agak merah, namun ada pula yang berwarna hijau 

agak putih. Tinggi tanaman dapat mencapai 3 meter (Soeryoko, 2011). 

Pohon pisang telah dibudidayakan secara besar – besaran. Bahkan, sudah 

ada beberapa perusahaan yang menjadikan pisang sebagai tanaman industri. Pohon 

pisang dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun tinggi. Pohon pisang 

berkembang biak dengan anakan (ibid). Adapun Susunan kimiawi dari batang 

pisang sebagai berikut (Suprihatin, 2011): 

Air   : 92,5% 

Protein  : 0,35% 

Karbohidrat  : 4,4% 

Zat Fosfor  : 135 mgr per 100 gr batang 

Zat Kalium  : 213 mgr per 100 gr batang 

Zat Kalsium  : 122 mgr per 100 gr batang 
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2.2 Ekologi Tanaman Pisang 

2.2.1 Iklim 

Tanaman yang ada di dunia ini, kebanyakan terdapat di daerah tropis. 

Negara penghasil pisang letaknya di sebelah Utara dan Selatan garis Khatulistiwa. 

Walaupun demikian, tidak semua daerah tersebut dapat menghasilkan pisang 

dengan baik. Factor – factor iklim dan tanah sangat erat hubungannya satu dengan 

yang lain.  

a. Ketinggian daerah 

Tidak semua jenis pisang dapat tumbuh di tempat yang sama. Di Indonesia 

tanaman pisang masih tumbuh di pegunungan hingga ketinggian 2000 

meter, yang hawanya rata – rata dingin. Pisang Ambon, Nangka, Tanduk, 

dan badak dapat tumbuh di dataran rendah hingga di tempat – tempat yang 

ketinggiannya lebih dari 1000 meter. Jenis yang lain pertumbuhannya lebih 

memuaskan di bawah ketinggian tersebut. 

Tanaman pisang rata – rata dapat tahan terhadap kekeringan, Karena 

batangnya banyak mengandung air. Namun, tidak dapat diharapkan hasil 

yang baik dari pohon pisang yang kekeringan. Saat kekeringan dapat diatasi, 

bila keadaan air dalam tanah tidak begitu dalam atau dengan pengairan. 

b. Angin 

Faktor iklim yang juga tidak kurang pentingnya adalah angin. Di Indonesia 

tidak dikenal angin puyuh (typhon) yang sangat kuat dan merusak. Di sini 

hanya dikenal angin kumbang, gending dimusim kemarau. Angin ini tidak 

lembap, sangat kering, dan deras mengalirnya. 

Tanaman pisang daunnya tidak begitu kuat menahan angin yang deras, 

hingga daunnya robek – robek. Keadaan tersebut tidak sedikit 

mempengaruhi pertumbuhan maupun hasilnya. Faktor angin ini masih dapat 

diatasi, dengan cara menanam tumbuh – tumbuhan penahan angin. Misalnya 

di pekarangan – pekarangan tumbuhnya pisang rata – rata tidak menderita 

akibat dari derasnya angin.    
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c. Curah hujan  

Akhirnya menurut Terra dapat disimpulkan bahwa tanaman pisang dapat 

tumbuh dengan baik dalam keadaan iklim sebagai berikut: 

1. Curah hujan dalam 1 tahun harus diimbangi dengan keadaan air dalam 

tanah. 

2. Curah hujan dalam 12 bulan terus – menerus basah diimbangi dengan 

air dalam tanah 50 cm hingga sangat dalam. 

3. Kurang dari 9 – 12 bulan basah dan 2 – 1 bulan kering diimbangi dengan 

air dalam tanah 50 – 20 cm. 

4. Kurang dari 7 bulan basah dengan 4 bulan kering, diimbangi dengan air 

di dalam tanah 50 – 150 cm. (hujan basah = curah hujan jumlahnya lebih 

dari 100 mm dalam 1 bulan, dan bulan kering = 100 mm ke bawah). 

5. Curah hujan yang optimal adalah 1520 – 3800 mm/tahun dengan 2 bulan 

kering. 

 

2.2.2 Tanah 

Tanaman pisang di pekarangan biasanya hidupnya subur karena tumbuhnya 

dekat tempat pembuangan sampah, atau memang ditanam di tempat bekas sampah. 

Di daerah pegunungan di mana kadar humusnya di dalam tanah masih tinggi, 

tanaman pisang tumbuhnya juga sehat dan baik pula hasilnya. 

Dalam tahun 1800-an oleh Rumhius dikatakan bahwa tanaman pisang 

tumbuh sangat subur di daratan rendah, pada tanah lempung yang warnanya sawo 

matang, di mana tanaman tebu juga dapat hidup dengan suburnya. Jelaslah kiranya 

pernyataan tadi, bahwa tanah – tanah perkebunan tebu pada saat itu masih banyak 

mengandung humus. 

Tanah untuk tanaman pisang harus mengandung air tetapi tidak boleh 

menggenang, seperti halnya di dataran – dataran rendah dekat pantai pada 

umumnya. Di daerah – daerah yang tanahnya merupakan tanah lempung berat dan 

airnya mudah menggenang, harus diusahakan pembuangan airnya. Tanaman pisang 

yang sering tergenang oleh air, akan mengalami pembusukan akar dan serangan 

penyakit. Di tanah endapan pinggir sangat besar, pisang subur tumbuhnya. 
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2.2.3 Pengairan 

Dalam musim kemarau, di tempat – tempat yang airnya agak dalam, dan 

tidak cukup dapat mengandung air, tampak adanya kemunduran dari pertumbuhan 

pisang. Tanda – tanda kemunduran ini adalah daunnya agak menguning, batangnya 

agak berkurang besarnya, dan pertumbuhan bunga/buahnya pun tidak akan 

memuaskan dan sebagainya. Untuk menghindarkan segala sesuatunya tersebut, di 

perkarangan – perkarangan perlu penyiraman. 

Di kebun – kebun pisang yang luas di luar negeri pengairan yang khusus, 

merupakan suatu keharusan. Bagi pengusaha – pengusaha perkebunan pisang, 

terutama di daerah yang curah hujannya agak kurang, pengairan dilaksanakan 

melalui sistem pengairan yang cukup mahal. Tidak heranlah kiranya bilamana di 

Hindia dinyatakan ada kebun pisang yang umurnya lebih dari 30 tahun lamanya. 

Pengairan merupakan salah satu usaha dalam bidang pemeliharaan. Walaupun tidak 

dapat dikatakan mutlak, untuk tiap – tiap daerah yang kurang cukup curah hujannya, 

akibatnya tetap akan terasa, ialah tidak tercapainya hasil yang memuaskan.      

 

2.3 Pupuk 

  Pupuk merupakan bahan organik maupun bahan anorganik yang 

ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara 

yang diperlukan tanaman sehingga pertumbuhan tanaman optimal atau mampu 

memproduksi dengan baik. Dalam hal ini, pupuk berbeda dari suplemen tambahan. 

Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, 

sedangkan suplemen seperti hormone tumbuhan hanya berfungsi membantu 

melancarkan proses metabolism tumbuhan (Setiawan, 2010). 

 

2.4 Jenis Pupuk  

Pupuk yang diperlukan tanaman untuk menambah unsur hara dalam tanah 

ternyata ada berbagai macam. Berdasarkan proses pembuatannya berbagai macam 

pupuk itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk 

anorganik (Prihmantoro, 1996). 
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Jumlah dan jenis unsur hara dalam pupuk alam terdapat secara alami. Pupuk 

anorganik merupakan pupuk yang dibuat di dalam pabrik dengan penambahan 

unsur hara dalam jumlah tertentu. 

  

2.4.1 Pupuk Organik  

Pupuk organik merupakan pupuk dengan bahan dasar yang diambil dari 

alam dengan jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung secara alami. Dapat 

dikatakan bahwa pupuk organik merupakan salah satu bahan yang sangat penting 

dalam upaya memperbaiki kesuburan tanah. Penggunaannya masih sering dibarengi 

dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia buatan pabrik (Musnamar, 2003). 

 

2.4.2 Terbentuknya Pupuk Organik 

Di dalam tanah terdapat banyak organisme pengurai, baik makro maupun 

mikro. Pupuk organik terbentuk karena adanya kerja sama mikroorganisme 

pengurai dengan cuaca serta perlakuan manusia. Kegiatan organisme tanah dalam 

proses penguraian tersebut menjadi sangat penting dalam pembentukan pupuk 

organik. Sisa tumbuhan dihancurkan oleh organisme dan unsur-unsur yang sudah 

terurai diikat menjadi senyawa. Senyawa tersebut tentu saja harus larut dalam air 

sehingga mudah diabsorbsi atau diserap oleh akar tanaman. Bentuk senyawa 

tersebut antara lain amonium dan nitrat. 

Mikroorganisme ini berperan dalam mentranslokasikan atau mencerna 

bahan organik dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Tergolong makroorganisme 

antara lain cacing tanah, semut, milipoda, tungau, dan sentipoda. Namun, 

makroorganisme yang dianggap sangat penting peranannya adalah cacing tanah 

(Lumbricus sp). Selain dapat mencerna bahan organik, kotoran cacing tanah pun 

banyak mengandung natrium (Na), kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan fosfor (P) 

tersedia. Bahkan dengan adanya aktivitas cacing tanah yang sering membuat lubang 

dalam tanah menyebabkan tanah beraerasi lebih baik dan lebih gembur. 

Sementara mikroorganisme sangat berperan dalam penguraian bahan 

organik menjadi unsur – unsur hara sehingga mudah diserap tanaman setelah 

membentuk senyawa. Beberapa mikroorganisme penting antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Ganggang merupakan mikroorganisme berklorofil. Hidupnya 

kebanyakan di permukaan tanah. Ganggang sanggup memperoleh energi 

dari bahan organik dan mampu menambat nitrogen dari udara dalam air 

tergenang dan disinari matahari. 

2. Fungi merupakan mikroorganisme tidak berklorofil yang mempermudah 

energi dan karbon dari bahan organik. Aktivitas fungi yang paling penting 

adalah merombak selulose, lignin, protein dan gula. Dalam perombakan 

tersebut akan dilepaskan unsur –unsur hara yang dibutuhkan tanaman 

seperti nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K) dan sulfur (S). Fungi pun 

berperan dalam pembentukan agregat tanah. Hifa atau miselium fungi 

yang menyebar dan menembus ke dalam tanah berperan dalam perbaikan 

aerasi tanah. 

3. Actinomycetes merupakan golongan mikroorganisme antar fungi dan 

bakteri. Actinomycetes yang sering disebut bakteri benang ini sangat 

berperan dalam proses penguraian dan pembebasan unsur har. 

4. Bakteri berperan penting dalam proses penguraian seperti proses 

nitrifikasi, oksidasi sulfur dan fiksasi nitrogen. Populasi bakteri terbanyak 

berada di lapisan tanah atas karena terdapat banyak bahan organik dan 

aerasinya lebih baik.    

 

2.4.3 Fungsi dan Peranan Pupuk Organik 

Salah satu pembentuk tanah adalah bahan organik sehingga sangat penting 

dilakukan penambahan bahan organik ke dalam tanah melalaui pupuk organik. 

Pemberian pupuk organik berpengaruh positif terhadap tanaman. Dengan bantuan 

jasad renik yang ada di dalam tanah maka bahan organik akan berubah menjadi 

humus. Humus ini merupakan perekat yang baik bagi butir – butir tanah saat 

membentuk gumpalan tanah. Akibatnya, susunan tanah akan menjadi lebih baik dan 

lebih tahan terhadap gaya – gaya perusak dari luar seperti hanyutan air (erosi) 

ataupun hembusan angin. Selain, itu, pemberian pupuk organik akan menambah 

unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Memang persentase 
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unsur hara yang bertambah dari pupuk organik masih lebih kecil disbanding pupuk 

anorganik. Secara umum, fungsi pupuk organik adalah sebagai berikut: 

1. Kesuburan tanah bertambah. Adanya penambahan unsur hara, humus dan 

bahan organik ke dalam tanah menimbulkan efek residual, yaitu berpengaruh 

dalam jangka panjang. 

2. Sifat fisik dan kimia tanah diperbaiki. Pemberian pupuk organik 

menyebabkan terjadinya perbaikan struktur tanah. Akibatnya, sifat fisik dan 

kimia tanah ikut diperbaiki. Pemberian pada tanah berpasir menyebabkan 

daya ikat tanah meningkat. Pemberian pada tanah berlempung akan menjadi 

ringan, daya ikat air menjadi tinggi, dan daya ikat tanah terhdap unsur hara 

meningkat, serta drainase dan tata udara tanah dapat diperbaiki. Tata udara 

tanah yang baik dengan kandungan air cukup akan menyebabkan suhu tanah 

lebih stabil serta aliran air dan aliran udara tanah lebih baik. 

3. Sifat biologi tanah dapat diperbaiki dan mekanisme jasad renik yang ada 

menjadi hidup. Pendapat beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian 

pupuk organik akan meningkatkan populasi musuh alami mikroba tanah 

sehingga menekan aktivitas saprofitik dari pathogen tanaman. 

4. Keamanan penggunaannya dapat dijamin. Pupuk organik tidak akan 

merugikan kesehatan ataupun mencemari lingkungan. 

Mengingat pentingnya fungsi dan peranan bahan organik bagi tanah serta 

makin intensifnya penggunaan pupuk organik oleh petani maka sangat penting 

dilakukan upaya pengambilan bahan organik ke dalam tanah. Stilah kimia minded 

di kalangan petani harus secara perlahan diubah. Kesadaran akan pentingnya 

kesuburan tanah di masa depan dan dampak negatif penggunaan pupuk anorganik 

harus dipahami setiap petani. Bahan kimia dapat menganggu kesehatan dan 

lingkungan. Untuk itu, perlu dicarikan alternatif kombinasi penggunaan sarana 

produksi organik (paket teknologi pertanian organik) agar produksi yang dapat 

dicapai tidak akan jauh berbeda disbanding penggunaan bahan anorganik. 
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2.5 Pupuk Organik Cair 

Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan – bahan 

organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia yang 

kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik ini 

adalah dapat secara cepat mengatasi defesiensi hara, tidak bermasalah dalam 

pencucian hara dan mampu menyediakan hara secara cepat. 

Dibandingkan dengan pupuk cair anorganik, pupuk organik cair umumnya 

tidak merusak tanah dan tanaman walaupun digunakan sesering mungkin. Selain 

itu, pupuk ini juga memiliki bahan pengikat, sehingga larutan pupuk yang diberikan 

ke permukaan tanah bisa langsung digunakan oleh tanaman (Hadisuwito, 2007). 

Pembuatan pupuk organic cair berbasis batang pisang dilakukan oleh 

Suprihatin (2011), dimana pada penelitian ii bertujuan untuk meenghasilkan pupuk 

cair yang ramah lingkungan. Pada tahun 2016   Cahyono juga membuat pupuk 

organic cair dari daun kelor dan bonggol pisang dengan bahan yang digunakan 

dalam adalah 450 g daun kelor, 150 g bonggol pisang, rumen sapi, 2 liter molase, 

450 g dedak, air, 150 g terasi, 45 g fermipan, dan mengaplikasikannya ke tanaman 

bayam. 

Pelaksanaan pembuatan pupuk organik cair diawali dengan mencampurkan 

bahan-bahan yang telah disipakan kemudian diinkubasi selama 2 minggu. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mencampurkan 40 ml, 50 ml, dan 60 ml 

pupuk cair dengan air masing-masing hingga 100 ml pada sprayer yang telah diberi 

label konsentrasi pupuk cair. Pengamatan dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 

7 minggu. Menghitung jumlah daun dan tinggi batang tanaman bayam setiap 2 

minggu sekali. Menimbang berat basah tanaman bayam setelah empat minggu 

perlakuan (Cahyono 2016). 

 

2.6 Tanaman Bayam 

Sayuran yang satu ini memang khas daerah tropis. Pertumbuhannya secara 

normal amat cepat. Dalam waktu kurang dari satu bulan bayam sudah bisa dipanen. 

Dipasaran kita bisa menemukan jenis bayam petik dan jenis bayam cabut. 

Keduanya enak diolah menjadi sayur. 
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a. Syarat Tumbuh Tanaman Bayam 

Tanaman bayam dapat tumbuh kapan saja baik pada waktu musim hujan 

ataupun kemarau. Tanaman ini kebutuhan airnya cukup banyak sehingga 

paling tepat ditanam pada awal musim hujan dan awal musim kemarau. 

Bayam sebaiknya ditanam pada tanah yang gembur dan cukup subur. 

Apalagi untuk bayam cabut, tekstur tanah yang berat akan menyulitkan 

produksi dan panennya. Tanah netral ber-pH antara 6-7 paling disukai 

bayam untuk pertumbuhan optimalnya. 

b. Jenis tanaman bayam yang dianjurkan 

Ada tiga jenis variates bayam yang sering ditanam petani, antara lain: 

1. Amaranthus tricolor 

Tergolong bayam cabut. Paling banyak ditanam petani dataran rendah. 

Pertumbuhan cepat dan bila terlambat dipanen akan cepat berbunga dan 

menghasilkan biji. 

2. Amaranhus dubius 

Termasuk jenis bayam petik. Tumbuh tegak dan berdaun lebar. Ada yang 

berdaun hijau tua dan ada yang berdaun kemerah-merahan. 

Dibandingkan dengan A. tricolor fase tanaman sebelum menghasilkan 

bunga lebih lama. 

3. Amaranthus cruentus 

Bisa dijadikan bayam cabut atau bayam petik. Pertumbuhannya tegak 

daun besar berwarna hijauabu-abu. Bayam ini berasal dari amerika 

selatan. 

 

c. Langkah Penanaman Sayuran Bayam 

Didalam pembudidayaan tanaman sayuran bayam memiliki beberapa 

tahapan, yaitu sebagai berikut: 

1. Benih 

Bayam diperbanyak melalui biji. Hanya biji bayam tua yang bai 

dijadikan benih. Bila benih masih muda, daya tahan simpannya hanya 

sebentar dan daya tumbuhnya cepat turun. Benih yang berasal dari 
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tanaman yang berumur sekitar tiga bulan daya simpannya dapat 

mencapai satu tahun. Benih diperoleh dengan membiarkan beberapa 

batang tanaman hingga berbunga dan berbuah. Buah dijemur hingga 

kering lantas dirontokkan. Kebutuhan benih bayam per 10 m2 adalah 2-

5 g atau sekitar sekitar 2-5 kg/ha lahan. 

  

2. Penanaman 

Penanaman bayam tidak melalui persemaian lagi. Biji langsung disebar 

dan dipelihara hingga besar. Mula-mula tanah diolah hingga gembur. 

Kedalaman pencangkulan untuk bayam cabut ialah 20 cm, dan bayam 

peting 30 cm. lantas tanah dibuat bedengan berukuran lebar 1 m. Panjang 

bisa dibuat 5 m atau lebih. Antarbedengan dibuat parit dengan lebar 

sekitar 30 cm. Tambahkan pupuk kandang pada bedengan. Tapi 

bedengan dibuat lebih tinggi agar benih bayam yang halus tidak terbawa 

oleh air hujan. 

Sebelum ditebar bayam yang berukuran halus diaduk rata dengan abu 

gosok atau pasir. Maksudnya agar bibit tak licin di tangan sehingga 

mudah ditebar secara merata. Penyebaran boleh dengan cara barisan atau 

merata ke semua arah. Setelah ditebar tutupi, dengan lapisan tanah tipis-

tipis. Lakukan penyiraman dengan ekstra hati-hati agar bibit tak 

berceceran terkena percikan air siraman. Lima hari setelah ditebar benih 

akan tumbuh sebagai tanaman muda.   

 

3. Pemeliharaan 

Tanaman muda harus disiram secara teratur. Saat hujan jarang turun 

penyiraman harus lebih diperhatikan. Senantiasa gunakan gembor halus 

untuk menyiram Karena air siraman yang terlalu deras atau kuat bisa 

merobohkan tanaman bayam yang batangnya memang tak begitu kokoh. 

  

Rumput-rumput yang tumbuh dicabut. Penyiangan dengan kored pada 

lahan bayam kebanyakan di luar areal pertanaman atau pada parit/tepi 

bedengan. Sedangkan rumput yang tumbuh di sela – sela tanaman lebih 
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baik dicabut dengan tangan Karena tak akan terlalu merusak tanaman 

bayam. 

 

Penjarangan dilakukan setelah tanaman tumbuh agak besar. Tanaman 

yang tumbuh terjepit, kalah bersaing, batang bengkok, dan sebagainya 

dicabut. Kadang – kadang beberapa petani tidak melakukan panen 

pertama. Cara ini kurang baik bila menginginkan kualitas bayam yang 

bagus. 

 

2.7 Effective microorganisme 4 

Efektifitas mikroorganisme atau lebih dikenal dengan EM4 merupakan 

bioteknologi yang dikembangkan sejalan dengan prinsip-prinsip pertanian yang 

berkelanjutan atau berwawasan yang terdiri dari sejumlah mikroorganisme efektif 

yang bermanfaat untuk memperbaiki kondisi tanah, menekan pertumbuhan mikroba 

yang menimbulkan penyakit dan memperbaiki efisiensi penggunaan bahan organik 

oleh tanaman. Kelebihan EM4 bukan saja dalam bidang pertanian tapi juga dalam 

bidang peternakan, perikanan dan pengolahan limbah. Para petani umumnya lebih 

menyukai pupuk organik atau kimiawi yang mudah didapat dan cepat dapat 

diaplikasikan pada lahan-lahan pertanian yang mereka garap. Mereka tidak 

menyadari bahwa bahan penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama 

dengan dosis yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan lahan yang mereka 

garap dan akan berakibat pada kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu perlu ada 

pemikiran yang bijaksana dalam pengelolaan pertanian yang berwawasan 

lingkungan yang murah, mudah diaplikasikan dan efisien dalam memanfaatkan sisa 

hasil produksi pertanian sehingga keberlanjutan usaha pada lahan yang digarap 

tetap terpelihara dan terjaga dalam (Ruhukail tahun 2011 dalam Wididana, 1999). 

 

Larutan effective microorganisme 4 yang disingkat dengan EM-4 

ditemukan oleh Prof. Dr, Teruo Higa dari universitas Ryukyus Jepang. Keunggulan 

dari larutan EM-4 adalah selain dapat mempercepat proses pengomposan, juga 

dapat menghilangkan bau yang timbul selama proses pengomposan bila 
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berlangsung dengan baik dikutip oleh Nursyakia Hajama tahun 2014 dalam Untung, 

dkk, 2014.  

Adapun cara kerja effective mikroorganisme (EM) adalah sebagai berikut:  

1. Menekan pertumbuhan pathogen tanah  

2. Mempercepat fermentasi limbah dan sampah organik  

3. Meningkatkan ketersediaan nutrisis dan senyawa organik pada tanaman  

4. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme indegenus yang menguntungkan 

seperti, mychorhiza, Rgizobium, bakteri pelarut, fofat, dll.  

5. Memfiksai nitrogen 

6. Mengurangi kebutuhan pupuk dan pestisida kimia  

Dengan cara tersebut EM dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme 

pathogen yang selalu merupakan masalah pada budidaya monokultur dan budidaya 

tanaman sejenis secara terus menerus (continuous cropping). EM 

mempermentasikan sisa-sisa makanan dan kulit udang dan ikan pada tanah dasar 

tambak, sehingga gas beracun (metan, dan H2S, Mercaptan, dll) dan panas pada 

tanah dasar tambak menjadi hilang, untuk selanjutnya udang/ikan dapat hidup 

dengan baik. Dengan cara yang sama EM juga memfermentasikan limbah dan 

kotoran ternak, hingga lingkungan kandang menjadi tidak bau, ternak tidak 

mengalami stress sehingga nafsu makannya meningkat. EM yang diminumkan 

dengan dosis 1 : 1000 pada minuman ternak, hidup dalam usus ternak, berfungsi 

untuk menekan populasi mikroorganisme pathogen di dalam usus sehingga ternak 

menjadi sehat. EM juga dapat diaplikasikan pada seluruh permukaan tubuh 

tanaman. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyemprotan EM pada permukaan 

daun dapat meningkatkan aktivitas fotosintesa tanaman dan menekan pertumbuhan 

pathogen yang terdapat pada permukaan tanaman. EM tidak merusak lingkungan 

walaupun diaplikasikan dalam dosis yang tinggi secara kontinyu, karena EM bukan 

merupakan mikroorganisme asing dan secara alamiah sudah terdapat di dalam 

tanah. Populasi EM di alam akan diseimbangkan sesuai dengan lingkungan (bahan 

organic, air, suhu, O2, dll). Penelitian tentang EM telah dilakukan pada beberapa 

jenis tanaman dan tanah dalam kondisi agro ekologi yang berbeda-beda. yang 

tersedia di dalam tanah. Hasilnya menunjukan bahwa EM memberikan respon yang 
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positif terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman serta dapat memperbaiki sifat 

fisik, kimia dan biologis tanah (Hajama, 2014).  

Tabel 2.1 Komposisi Bioaktivator EM 4  

No Jenis Mikroba dan Unsur Hara Nilai 

(1) (2) (3) 

1 Lactobacillus  8,7 x 105  

2 Bakteri Pelarut Fosfat  7,5 x 106  

3 Ragi/ Yeast  8,5 x 106  

4 Actinomycetes  +  

5 Bakteri Fotosintetik  +  

6 Ca (ppm)  1,675  

7 Mg (ppm)  597  

8 Fe (ppm)  5,54  

9 Al (ppm)  0,1  

10 Zn (ppm)  1,90  

11 Cu (ppm)  0,01  

12 Mn (ppm)  3,29  

13 Na (ppm)  363  

14  B (ppm)  20  

15  N (ppm)  0,07  

16  Ni (ppm)  0,92  

17  K (ppm)  7,675  

18  P (ppm)  3,22  

Sumber: Lab. Fak. MIPA IPB Bogor, 2006; Lab. EMRO INC, JAPAN, 2007. 

 

2.8 Sifat-Sifat Effective Microorganism 4 (EM 4)  

Effective Microorganism4 (EM4) adalah suatu larutan kultur (biakan) dari   

mikroorganisme yang hidup secara alami di tanah yang subur serta bermanfaat 

untuk peningkatan produksi (Maman, 1994:4). Menurut Maman (1994:4) seperti 

yang dikutip ardiningtyas tahun 2013, sifat-sifat dari Effective Microorganism4 

(EM4) adalah sebagai berikut:  

1. Effective Microorganism4 (EM4) adalah suatu cairan berwarna coklat 

dengan bau yang enak. Apabila baunya busuk atau tidak enak, berarti 

mikroorganisme-mikroorganisme tersebut telah mati dan harus dicampur 

dengan air untuk menghentikan tumbuhnya gulma (rumput liar).  

2. Effective Microorganism4 (EM4) harus disimpan di tempat teduh dalam 

wadah yang ditutup rapat. 
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3. Bahan-bahan organik dapat difermentasikan dalam waktu yang singkat oleh 

Effective Microorganism4 (EM4).  

4. Makanan-makanan untuk Effective Microorganism4 (EM4) termasuk bahan 

organik, molase, rabuk hijau, kotoran hewan, dan bekatul.  

5. Effective Microorganism4 (EM4) mampu bekerja secara efisien tanpa bahan 

kimia.  

 

2.9 Desain Eksperimen 

Desain eksperimen atau rancangan percobaan adalah suatu rancangan 

percobaan (dengan setiap langkah tindakan yang benar-benar terdefinisikan) 

sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau yang 

diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti agar dapat dikumpulkan (Sudjana, 

1994). 

Selain itu, desain eksperimen juga didefinisikan sebagai suatu pengujian 

atau serangkaian pengujian yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap 

variabel-variabel input dari proses atau sistem sehingga dapat meneliti dan 

mengidentifikasi sebab perubahan dari output (Sudjana, 1994). 

Eksperimen dapat diartikan sebagai sebuah atau sekumpulan percobaan 

yang dilakukan melalui perubahan-perubahan yang terencana terhadap variabel 

input suatu proses sehingga dapat ditelusuri penyebab dan faktor-faktor sehingga 

membawa perubahan pada output sebagai respon dari eksperimen yang telah 

dilakukan (Sudjana, 1994). 

 Umumnya eksperimen digunakan untuk mempelajari performance proses 

atau sistem yang biasanya divisualisasikan seperti kombinasi mesin, metode, orang 

dan sumber daya lainnya yang mempengaruhi proses perubahan input menjadi 

output. Karena itu perlu digunakan suatu pendekatan statistik yang diaplikasikan 

pada proses eksperimen. 

 Beberapa macam tujuan eksperimen adalah menentukan: 

1. Variabel yang paling mempengaruhi respon 

2. Faktor yang berpengaruh sehingga respon mendekati nilai yang diharapkan, 

meminimalkan variabilitas dan uncontrollable factor. 
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Faktor merupakan variabel bebas yang mempengaruhi hasil eksperimen 

(independent variable). Level merupakan nilai spesifikasi dari faktor kuantitatif 

suatu faktor dengan faktor lain yang dapat mempengaruhi respon. Run merupakan 

jumlah kombinasi yang harus dipenuhi dalam suatu desain eksperimen. Run berarti 

jumlah level x atau jumlah replikasi. Replikasi adalah jumlah pengulangan dalam 

melakukan percobaan. 

Desain eksperimen juga digunakan sebagai metode dalam membuat suatu 

desain dalam bidang teknik (Engineering Design) untuk suatu produk baru atau 

memperbaiki yang sudah ada. Beberapa aplikasi dan metode desain eksperimen 

dalam hal engineering design antara lain (Sudjana, 1994). 

1. Mengevaluasi dan membandingkan konfigurasi dasar design 

2. Mengevaluasi alternatif-alternatif produk 

 Adapun beberapa prinsip dalam metode desain eksperimen yaitu : 

1. Randomization 

 Dimana alokasi eksperimental dan urutan percobaan dilakukan melalui 

penentuan secara acak (randomly determined). 

2. Replikasi  

 Pengulangan tiap kombinasi faktor secara independen. 

3. Blocking 

 Blocking adalah sebuah teknik rancangan yang digunakan untuk 

meningkatkan ketepatan perbandingan antara eksperimen yang diteliti. Ini 

juga digunakan untuk mengurangi atau mengeliminasi variabilitas yang 

ditransmisi dari nuisance factors. 

 

2.10 Prinsip Dasar Desain Eksperimen 

Desain eksperimen atau rancangan percobaan adalah suatu rancangan 

percobaan (dengan setiap langkah tindakan yang benar-benar terdefinisikan) 

sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau yang 

diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti agar dapat dikumpulkan (Sudjana, 

1994). 
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Selain itu, desain eksperimen juga didefinisikan sebagai suatu pengujian 

atau serangkaian pengujian yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap 

variabel-variabel input dari proses atau sistem sehingga dapat meneliti dan 

mengidentifikasi sebab perubahan dari output (Sudjana, 1994). 

Eksperimen dapat diartikan sebagai sebuah atau sekumpulan percobaan 

yang dilakukan melalui perubahan-perubahan yang terencana terhadap variabel 

input suatu proses sehingga dapat ditelusuri penyebab dan faktor-faktor sehingga 

membawa perubahan pada output sebagai respon dari eksperimen yang telah 

dilakukan (Sudjana, 1994). 

 Umumnya eksperimen digunakan untuk mempelajari performance proses 

atau sistem yang biasanya divisualisasikan seperti kombinasi mesin, metode, orang 

dan sumber daya lainnya yang mempengaruhi proses perubahan input menjadi 

output. Karena itu perlu digunakan suatu pendekatan statistik yang diaplikasikan 

pada proses eksperimen. 

 Beberapa macam tujuan eksperimen adalah menentukan: 

1. Variabel yang paling mempengaruhi respon 

2. Faktor yang berpengaruh sehingga respon mendekati nilai yang diharapkan, 

meminimalkan variabilitas dan uncontrollable factor. 

Faktor merupakan variabel bebas yang mempengaruhi hasil eksperimen 

(independent variable). Level merupakan nilai spesifikasi dari faktor kuantitatif 

suatu faktor dengan faktor lain yang dapat mempengaruhi respon. Run merupakan 

jumlah kombinasi yang harus dipenuhi dalam suatu desain eksperimen. Run berarti 

jumlah level x atau jumlah replikasi. Replikasi adalah jumlah pengulangan dalam 

melakukan percobaan. 

Desain eksperimen juga digunakan sebagai metode dalam membuat suatu 

desain dalam bidang teknik (Engineering Design) untuk suatu produk baru atau 

memperbaiki yang sudah ada. Beberapa aplikasi dan metode desain eksperimen 

dalam hal engineering design antara lain (Sudjana, 1994). 

1. Mengevaluasi dan membandingkan konfigurasi dasar design 

2. Mengevaluasi alternatif-alternatif produk 
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 Adapun beberapa prinsip dalam metode desain eksperimen yaitu: 

1. Randomization 

 Dimana alokasi eksperimental dan urutan percobaan dilakukan melalui 

penentuan secara acak (randomly determined). 

2. Replikasi  

 Pengulangan tiap kombinasi faktor secara independen. 

3. Blocking 

 Blocking adalah sebuah teknik rancangan yang digunakan untuk 

meningkatkan ketepatan perbandingan antara eksperimen yang diteliti. Ini 

juga digunakan untuk mengurangi atau mengeliminasi variabilitas yang 

ditransmisi dari nuisance factors. 

 

2.11 Prinsip Dasar Desain Eksperimen 

Untuk memahami desain eksperimen yang akan diuraikan perlulah 

dimengerti prinsip-prinsip dasar yang lazim digunakan dan dikenal. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah yang biasa dinamakan perlakuan, unit eksperimen, dan kekeliruan 

eksperimen: 

1. Perlakuan  

Perlakuan diartikan sekumpulan kondisi eksperimen yang akan digunakan 

terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih. 

Perlakuan biasa berbentuk tunggal atau terjadi dalam bentuk kombinasi. 

2. Unit eksperimen 

Dengan ini dimaksudkan unit dikenal perlakuan tunggal (yang mungkin 

merupakan gabungan beberapa faktor) dalam replikasi eksperimen dasar. 

3. Kekeliruan eksperimen 

Kekeliruan eksperimen menyatakan kegagalan dari dua unit eksperimen 

identik yang dikenal perlakuan untuk memberikan hasil yang sama. Ini bisa 

terjadi karena, misalnya waktu menjalankan eksperimen, kekeliruan 

pengamatan, variasi bahan eksperimen, variasi antar unit eksperimen dan 

pengaruh gabungan semua faktor tambahan yang mempengaruhi 

karakteristik yang sedang dipelajari.   
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2.12 Rancangan Acak Lengkap 

Rancangan acak lengkap didefenisiskan sebagai suatu eksperimen di mana 

kita hanya mempunyai sebuah faktor yang nilainya berubah-ubah (Sudjana, 1994). 

Faktor yang diperhatikan dapat memiliki sejumlah taraf dengan nilai yang bisa 

berupa kuantitatif, kualitatif, bersifat tetap ataupun acak.  

Pengacakan mengenai eksperimen tidak ada pembatasan, dan dalam hal 

demikian kita peroleh desain yang diacak secara lengkap atau sempurna yang biasa 

kita sebut dengan desain rancangan acak lengkan (RAL). Jadi rancangan acak 

lengkap adalah desain dimana perlakuan dilakukan sepenuhnya secara acak kepada 

unit-unit eksperimen, atau sebaliknya. Dengan demikian tidak terdapat batasan 

terhadap pengacakan seperti misalnya dengan adanya pemblokan dan 

pengalokasian perlakuan terhadap unit-unit eksperimen. Karena bentuknya 

sederhana, maka desain ini banyak digunakan. 

 

2.13 Pengertian Biaya Produksi 

 Dalam membecirakan biaya sebenarnya diketahui ada dua istilah atau 

terminologi biaya yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut: (Giatman, 

2007). 

1. Biaya (cost), yang dimaksud dengan biaya di sini adalah semua 

pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang 

diukur dengan nilai uang. 

2. Pengeluaran (expence), yang dimaksud dengan biaya disini adalah semua 

pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang 

diukur dengan nilai uang. 

Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tentang biaya produksi, klasifikasi 

biaya sebagai berikut: 

1. Biaya berdasarkan waktunya 

Biaya berdasarkan waktu dapat dibedakan atas: 

a. Biaya masa lalu (hystorical cost) 

Biaya yang secara riil telah dikeluarkan yang dibuktikan dengan catatan 

historis pengeluaran kegiatan. 
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b. Biaya perkiraan (predictive cost),  

Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan bila kegiatan itu dilaksanankan. 

c. Biaya aktual 

Biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Biaya ini perlu diperhitungkan bila 

panjangnya jarak waktu antara pembelian bahan dengan waktu proses 

atau penjualan, sehingga terjadi perubahan harga pasar. 

2. Biaya berdasarkan kelompok sifat penggunaannya 

a. Biaya investasi (Investment cost) 

Biaya yang ditanamkan dalam rangka menyiapkan kebutuhan usaha 

untuk siap beroperasi dengan baik. 

b. Biaya operasional (Operational Cost) 

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha 

tersebut sesuai dengan tujuan. 

c. Biaya perawatan (Maintenance cost) 

Biaya yang diperuntukan dalam rangka menjaga atau menjamin 

performance kerja fasilitas atau peralatan agar selalu prima. 

3. Biaya berdasarkan produknya 

a. Biaya pabrikasi (Factory cost) 

Jumlah dari tiga unsur biaya, yaitu bahan langsung, tenaga kerja 

langsung, dan overhead pabrik. 

b. Biaya Kormesial 

Biaya kormesial merupakan akumulasi biaya yang untuk membuat 

produk itu dapat dijual diluar biaya produksi, dan digunakan biasanya 

untuk menghitung harga jual produk. 

4. Biaya berdasarkan volume produk 

a. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya yang harus dikeluarkan relative sama walaupun volume produksi 

berubah dalam batas-batas tertentu. 

b. Biaya variabel (Variable cost) 

Biaya yang berubah besarnya secara proposional dengan jumlah produk 

dibuat. 
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c. Biaya semi varibel (Semi varabel cost) 

Biaya yang berubah tidak proporsional dengan perubahan volume, 

misalnya perubahan volume melewati kapasitas fasilitas yang ada 

sehingga diperlukan penambahan kapasitas mesin, biaya perbaikan 

mesin, dan sebagainya. 

 

2.14 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Bagi manajer informasi harga pokok produksi merupakan suatu informasi 

yang sangat penting karena harga pokok produksi dipakai sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Harga pokok produksi merupakan biaya yang dilekatkan 

pada unit produk. Harga pokok produksi memiliki arti lain yaitu aktivitas 

perusahaan dalam bentuk persediaaan sampai produsi dimana biaya tersebut 

melekat sampai dijual.   

(Hansen dkk, 2000 dikutip oleh Anton, 2012) mendefinisikan harga pokok 

produk adalah total biaya yang diikatkan pada setiap unit produk., biaya yang 

melekat pada setiap produk merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi/ membuat suatu produk untuk kepentingan manajemen guna 

membantu mereka di dalam mengelola perusahaan.  

Pihak manajemen dalam mengambil keputusan memerlukan data biaya 

yang akurat dari data biaya akurat tersebut dapat ditentukan harga pokok produk 

secara tepat. Untuk menentukan harga pokok produk secara tepat perlu diklasifikasi 

atau digolongkan sehingga dapat dipisah antara biaya produksi dan biaya non 

produksi. Adapun manfaat dari biaya yang akurat sebagai berikut:  

1. Untuk tujuan pengawasan   

Biaya yang dihasilkan merupakan salah satu data yang digunakan 

manajemen dalam membuat perencanaan anggaran / budget.   

2. Membantu dalam penetapan harga jual   

Penentuan harga jual yang menguntungkan dapat dilakukan untuk waktu 

yang diinginkan, melalui data biaya dan volume penjualan sebelumnya.  
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3. Untuk menghitung rugi - laba periodik  

Untuk suatu perusahaan dilakukan dengan perhitungan antara penjualan 

dengan biaya – biaya yang terjadi dan telah expired dalam suatu dasar 

perhitungan yang sama dan konsisten.   

4. Untuk pengendalian biaya   

Yang dimaksud pengendalian biaya adalah pengendalian melalui akuntansi 

pertanggung jawaban.  

5. Untuk pengambilan keputusan  

Data biaya sangat diperlukan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. 

  

Dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan 

biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya ini dibagi menjadi 3 macam 

golongan yaitu: (Sadeli dkk, 2001) 

1. Biaya Bahan Mentah (Raw Material Cost) 

Semua bahan mentah secara fisik dapat diindentifikasikan sebagai bagian 

dari bahan jadi dan dapat ditelesuri pada barang jadi tersebut dengan cara 

yang sederhana dan ekonomis. Contohnya adalah besi cetakan, kayu, 

lembaran aluminium, dan bahan perakitan. Bahan mentah langsung 

biasanya tidak termasuk barang-barang kecil seperti paku dan lem. Hal ini 

disebabkan karena biaya untuk menelusuri barang-barang tersebut 

tampaknya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Benda-benda 

remeh seperti itu biasanya disebut perlengkapan atau bahan mentah tidak 

langsung dan digolongkan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik yang 

akan dipelajari pada uraian berikut ini 

2. Biaya Tenaga kerja Langsung (Factory Overhead Cost) 

Tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang dapat ditelusuri 

secara fisik pada barang jadi dengan cara yang ekonomis. Contohnya 

adalah operator mesin dan perakitan. Banyak upah seperti upah satpam, 

penjaga pabrik, dan pegawai administrasi gudang, termasuk upah tidak 

langsung, karena tidak mungkin atau tidak ekonomis untuk menelusuri 
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aktivitas seperti itu pada setiap produksi melalui opservasi fisik. Upah tidak 

langsung digolongkan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. 

3. Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead Cost) 

Biaya overhead pabrik adalah semua biaya selain biaya bahan mentah atau 

upah langsung yang berkaitan dengan proses produksi. Istilah lain yang 

digunakan: pabrikase bahan pabrik, overhead produksi, pengeluaran-

pengeluaran produksi, dan biaya produksi tidak langsung. Istilah terakhir 

yang lebih jelas dari pada biaya overhead pabrik, tetapi overhead pabrik 

akan lebih sering digunakan, ada dua dua sublifikasi overhead pabrik, 

yaitu: 

a. Overhead pabrik variabel (Factory overhead Variable) 

Contohnya adalah energi, perengkapan, dan sebagian besar upah tidak 

langsung dari suatu kategri tertentu adalah biaya variabel atau biaya 

tetap, bergantung pada perlakuannya dalam perusahaan tertentu. 

b. Overhead pabrik tetap (Factory overhead fixed) 

Contohnya adalah gaji penyelia, pajak kekayaan, penyusutan mesin, 

gedung, asuransi, sewa dan sebagainya. 

 

2.15 Metode Full Costing 

 Full Costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan 

memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok, yang 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik 

variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Didalam metode full costing, biaya 

overhead pabrik yang bersifat variabel maupun tetap dibebankan kepada produk 

yang dihasilkan atas dasar tarif yang ditentukan dimuka pada kapasitas normal atau 

atas dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oleh karena itu biaya overhead 

pabrik tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk selesai yang belum 

dijual, dan baru dianggap sebagai biaya (elemen harga pokok penjualan) apabila 

produk selesai tersebut tidak terjual. (Mulyadi, 1999) 
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 Menurut metode full costing, karena produk yang dihasilkan ternyata 

menyerap jasa FOH tetap walaupun tidak secara langsung, maka wajar apabila 

biaya tadi dimasukkan kedalam komponen pembentuk komponen tersebut. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harga pokok produksi menurut metode 

full costing terdiri dari unsur biaya produksi seperti terlihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.2 Perhitungan HPP dengan Metode Full Costing 

 Biaya Bahan Baku    xxx 

 Biaya Tenaga kerja Langsung   xxx 

 Biaya Overhead Pabrik Variabel  xxx 

 Biaya Overhead Pabrik Tetap   xxx   + 

 Harga Pokok Produksi 

 (Sumber: Mulyadi, 1999) 

 

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri 

dari unsur harga pokok produksi ditambah dengan biaya non produksi. Dalam 

metode ini, biaya –biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga 

pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut, dengan 

cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan 

pokok yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. 

 
2.16 Populasi dan Sampel  

Sugiyono (2014) dalam Fahuzan 2016 menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.  

Erwan dan Diah (2011) dalam Fahuzan 2016 mengatakan bahwa populasi 

adalah semua individu/unit-unit yang menjadi target penelitian. Sedangkan sampel 

adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat 

mewakili populasinya. 
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2.17 Jenis-jenis populasi dan Sampel 

2.17.1 Probability Sampling / Random Sampling  

Random sampling menurut Hadi (2015) dikutip oleh fahuzan tahun 2016 

adalah sampling tanpa pandan bulu. Teknik sampling ini bukanlah suatu teknik 

sembarangan seperti pendapat beberapa orang yang belum mempelajari dasarnya. 

Dalam random sampling, semua individu dalam populasi baik secara sendiri atau 

bersama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Oleh 

karena itu tidak ada alasan untuk menganggap sampel random sebagai sampel yang 

bias.  

Cara ini paling banyak digunakan para peneliti karena selain prosedurnya 

yang sangat sederhana, juga kemungkinan penyelewengan dapat dihindarkan 

sejauh-jauhnya.  

1. Random Sederhana  

Menurut Martono (2010) sampel random sederhana merupakan teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memerhatikan 

strata yang ada dalam populasi. Cara ini hanya dapat dilakukan bila sifat 

anggota populasi adalah homogen atau memiliki karakter yang sama.  

2. Random bertingkat  

Indrawan dan Yaniawati (2014) dalam fahuzan tahun 2016 

mengemukakan bahwa pada banyak kasus, populasi berada dalam 

kelompok atau subpopulasi yang saling eksklusif atau strata. Misalnya, 

konsumen suatu rumah sakit di kota Bandung, konsumenya tersebar 

berasal dari strata social yang berbeda. Maka proses pengambilan 

sampel perlu memerhatikan hal tersebut, dan pengelompokkan menjadi 

masing-masing strata social. Proses ini disebut pengambilan sampel 

bertingkat.  

 

2.17.2 Non-Probability Sampling & Purposive Sampling  

Pada pengambilan sampel tanpa peluang (non-probability sampling), elemen 

pada tiap populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota 

sampel. Hal ini berarti kita tidak dapat menentukan sifat dari populasi dengan cara 
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sampling seperti ini. Jika menggunakan cara ini, biasanya peneliti tidak terlalu 

memikirkan sifat dari populasi, tetapi lebih pada informasi yang didapat secara cepat 

dan tidak mahal (Wibisono, 2013 dikutip oleh fahuzan, 2016). 

Menurut Martono (2010), purposive sampling merupakan teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu, kita memilih orang sebagai sampel dengan 

memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan 

topik penelitian kita.  

Menurut Wibisono (2013), sampling pendapat pakar adalah sumber 

informasi yang tepat, diantaranya anggota masyarakat yang dipandang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan atau hanya mereka yang dirasa dapat 

memberikan informasi yang kita butuhkan (para pakar/expert). Sebagai contoh, 

lebih tepat kita meminta pendapat kepada pakar ekonomi makro perihal prediksi 

ekonomi nasional tahun depan dibandingkan dengan bertanya kepada sembarang 

orang yang kita temui di sebuah pusat perbelanjaan. 

 

2.18 Pengembangan Produk               

Produk adalah sesuau yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggan. 

Pengembangan produk didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan dimulai dengan 

persepsi peluang pasar dan berakhir dalam penjualan, produksi dan pengiriman 

produk (Ulrich dan Eppinger, 2008) 

Pengembangan produk yang sukses dapat dinilai dari 5 dimensi berikut ini: 

1. Kualitas Produk 

Seberapa baik produk yang dihasilkan dari usaha pengembangan? Apakah 

memuaskan kebutuhan konsumen? Apakah tangguh (robust) dan dapat 

diandalkan? 

2. Biaya Produk 

Berapa biaya poduksi yang mencakup investasi pada peralatan, modal, 

perkakas dan overhead? 

3. Waktu Pengembangan  

Seberapa cepat respon perusahaan terhadap persaingan dan kekuatan 

teknologi pengembangan. 
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4. Biaya Pengembangan  

Seberapa banyak perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk 

mengembangkan suatu produk?  

5. Kemampuan Pengembangan 

Apakah tim dan perusahaan lebih baik mengembangkan produk sebagai 

hasil dari pengalaman proyek pengembangan produk sebelumnya? 

Kemampuan pengembangan adalah asset perusahaan yang bisa digunakan 

untuk mengembangkan produk yang lebih efektif dan ekonomis dimasa 

mendatang.  

 

2.19 Tantangan dalam pengembangan produk 

Ada beberapa karakteristik yang membuat pengembangan produk menjadi 

hal yang menantang, antara lain: 

1. Trade-off 

Sebuah pesawat bisa saja dibuat lebih ringan, tapi hal ini kemungkinan besar 

akan meninggalkan biaya manufaktur. Salah satu aspek yang paling sulit 

dari pengembangan produk adalah pengenalan, pemahaman dan mengelola 

trade-off untuk memaksimalkan kesuksesan produk. 

2. Dinamis 

Peningkatan teknologi, keterlibatan konsumen, competitor 

memperkenalkan produk baru, dan peralihan suasana makroekonomi. 

Pengambilan keputusan dalam suasana perubahan konstan adalah tugas 

yang berat.  

3. Detail 

Pilihan antara menggunakan baut atau pasak untuk menutup computer akan 

mempengaruhi biaya manufaktur yang harus dikeluarkan. 

4. Tekanan Waktu 

Keputusan pengembangan produk harus dibuat secepat mungkin walau 

tanpa informasi yang lengkap. 
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5. Ekonomi  

Pengembangan, produksi dan pemasaran produk bar membutuhkan 

investasi besar. Untuk mendapatkan pengembalian wajar pada investasi ini, 

produk yang dihasilkan harus memiliki daya tarik terhadap konsumen serta 

relatif tidak mahal untuk diproduksi.   

Bagi banyak orang pengembangan produk sangat menarik dikarenakan hal 

ini sangat menantang. Beberapa atribut intrinsik yang berkontribusi sebagai daya 

tarik antara lain: 

a. Kreasi 

Proses pengembangan produk dimulai dengan ide dan diakhiri dengan 

produksi artefak fisik. Bila dilihat baik secara keseluruhan dan pada 

tingkat kegiatan individu, proses pengembangan produk yang sangat 

kreatif. 

b. Kepuasan akan kebutuhan individu dan masyarakat 

Semua produk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Individu yang tertarik dalam mengembangkan produk baru dapat hamper 

selalu menemukan pengaturan kelembagaan di mana mereka dapat 

mengembangkan produk memuaskan apa yang mereka pertimbangkan 

menjadi kebutuhan penting.  

c. Keberagaman tim 

Keberhasilan pengembangan membutuhkan keahlian dan bakat yang 

berbeda. Sebagai hasilnya, tim pengembangan melibatkan orang-orang 

dengan berbagai pelatihan yang berbeda, pengalaman, pandangan dan 

kepribadian. 

d. Semangat tim   

Tim pengembangan produk biasanya yang memiliki motivasi tinggi, dan 

grup yang kooperatif. 

 

2.20 Konsep Tentang Siklus Hidup Produk  

Menurut Philip Kotler (2002:347), mengatakan bahwa sebuah produk 

memiliki siklus hidup berarti menegaskan empath al, yaitu:   
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1. Produk memiliki umur terbatas 

2. Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing 

memberikan tantangan, peluang dan masalah yang berbeda bagi penjual. 

3. Laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama siklus hidup 

produk. 

4. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur pembelian, 

dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidupnya. 

 

Siklus hidup produk akan menentukan apakah perusahaan akan mulai 

mengusulkan dan mendesain suatu produk baru. Adapun tahapan utama siklus 

hidup produk adalah sebagai berikut: 

a. Perkenalan (Introduction) 

Pertumbuhan penjualan lambat karena produk baru saja yang 

diperkenalkan kepada konsumen. Biaya sangat tinggi sehingga produk 

tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Tahap perkenalan ini 

dimulai bila produk baru sudah didistribusikan untuk pertama kalinya 

dan tersedia dipasar untuk dibeli masyarakat. 

b. Pertumbuhan (Growth) 

Pasar dengan cepat menerima produk baru sehingga penjualan melonjak 

dan menghasilkan keuntungan yang besar. Melonjaknya hasil penjualan 

merupakan tanda yang jelas berlangsungnya tahap pertumbuhan. Pada 

tahap ini jumlah keuntungan ikut membumbung tinggi yang disebabkan 

oleh biaya promosi yang dibebankan pada volume yang jauh lebih besar 

dan oleh lebih banyak penurunan biaya produksi perunit dibandingkan 

penurunan harga jual. Hal ini disebabkan Karena adanya dampak “kurva 

pembelajaran” (learning-curve)  

c. Kedewasaan (Maturity) 

Periode dimana pertumbuhan penjualan mulai menurun karena produk 

sudah bisa diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Jumlah 

keuntungan mantap, stabil atau menurun yang disebabkan oleh 

meningkatnya biaya pemasaran untuk melawan persaingan yang ketat. 
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Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dibandingkan tahap – tahap 

sebelumnya serta menghadapi tantangan – tantangan berat dalam 

manajemen pemasarannya. 

d. Kemunduran (Decline) 

Dalam periode ini penjualan menurun dengan tajam diikuti dengan 

menyusutnya keuntungan. Penurunan penjualan ini bisa diakibatkan 

oleh perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, atau 

meningkatnya persaingan di dalam dan luar negeri. Semua ini kelebihan 

kapasitas mengakibatkan menghebatnya persaingan harga yang 

akhirnya akan menurunkan keuntungan perusahaan. 


