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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya 

memperjelas tentang permasalahan dalam penelitian ini, sekaligus untuk 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian 

terdahulu mengenai analisis pendapatan pedagang kecil dikawasan makam 

Bung Karno Kota Blitar (2009) yang pernah dilakukan oleh Adi Setiawan  

dan Analisis Pendapatan Peternak Kemitraan Ayam Broiler di Kabupaten 

Sukabumi (2013) oleh Komaruddin. 

Komaruddin (2013) melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Pendapatan Peternak Kemitraan Ayam Broiler di Kabupaten Sukabumi”. 

Penelitian ini diadakan di Kabupaten Sukabumi khususnya pada pendapatan 

peternak ayam broiler dengan judul : Analisis Pendapatan Peternak Kemitraan 

Ayam Broiler di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini memakai analisis 

pendapatan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung pendapatan yang 

diperoleh peternak ayam broiler di Kabupaten Sukabumi dan untuk 

mengetahui efisiensi usaha dari peternak kemitraan ayam broiler Kabupaten 

Sukabumi. Dalam penulisan ini  penulis mengambil mengambil hipotesa yang 

diduga bahwa modal, jumlah ayam, harga kontrak, biaya bahan baku dan 
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biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan para  peternak kemitraan 

ayam broiler CV.AMS  di Kabupaten Sukabumi. Alat analisis yang digunakan 

adalah analisa pendapatan. 

Hasil penelitian ini adalah pendapatan bersih para peternak dengan jumlah 

ayam yang berbeda mempengaruhi tingkat efisiensi pendapatan usaha para 

peternak. Pendapatan bersih peternak diambil dari beberapa sampel dari 

banyak populasi peternak yang ada di Kabupaten Sukabumi. 

Adi Setiawan (2009) melakukan penelitian berjudul “Analisis 

Pendapatan Pedagang Kecil di Kawasan Makam Bung Karno Kota Blitar”. 

Penelitian merupakan study pemasaran pasa sector pariwisata. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan pedagang kecil menurut usia, tingkat pendidikan, jam kerja dan 

pengalaman kerja. 

Penelitian ini di fokuskan pada pedagang kecil yang berupa pedagang 

souvenir dan pedagang makanan karena peneliti menganggap pedagang-

pedagang tersebut yang paling banyak populasinya pada kawasan tersebut.  

Selanjutnya peran usia pedagang berpengaruh terhadap nilai total 

penjualan, sehingga dapat disimpulkan bahwa usia tidak menjamin nilai total 

penjualan bagi pedagang. Kemudian bahwa setiap konsumen tidak membeli 

bedasarkan usia serta konsumen juga tidak akan  memperhatikan umur dalam 

memilih produk yang akan di beli. Golongan usia penduduk dikategorikan 

sebagai usia produktif sekitar 15-64 tahun.  
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Selain itu juga tingkat pendidikan, pendidikan tidak saja menambah 

pengetahuan akan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan dan 

produktifitas kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Hubungan 

pendidikan dengan produktifitas kerja dapat tercermin dalam tingkat 

pendapatan .    

 

 

B. Pedagang Kecil 

 1. Pengertian Pedagang Kecil 

Pengungkapan definisi secara jelas dan baku tentang pedagang kecil 

memang belum ada, mengingat penelitian pada sektor ini masih sedikit 

dilakukan. Adapun definisi dari pedagang kecil sebagaimana yang  di 

ungkapkan oleh Winardi (1986:167) adalah: 

”Pedagang Pedagang Kecil adalah orang yang dengan modal yang 

relatif sedikit melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi 

barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi 

kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana 
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dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam 

suasana lingkungan yang informal” 

 

 

 

Yan Pieter Karafir dalam Rachbini (1994) menyebutkan bahwa: 

”Pedagang Pedagang Kecil adalah pedagang kecil yang berjualan secara 

tidak resmi di suatu tempat umum seperti di tepi jalan, taman-taman, emper 

toko, dan pasar yang tidak dimaksudkan untuk itu” 

Definisi Bromley seperti di kutip oleh Tadjuddin Noer Effendi dan 

Chris Manning (1996) mengatakan bahwa: 

”Pedagang Pedagang Kecil digambarkan sebagai perwujudan 

pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur. Menurut gambaran 

yang paling buruk dipandang sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan. 

Sedangkan menurut pandangan yang paling baik PKL dipandang sebagai 

korban dari langkanya kesempatan kerja di kota” 

Ada asumsi yang menyatakan bahwa istilah Pedagang Kecil diambil 

dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5 feet). Tempat ini 

umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan. Sedangkan istilah PKL 

berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, 

yang cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang 
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biasanya berkaki empat, ditambah sepasang kaki pedagangnya sehingga 

berjumlah lima, sehingga dari asumsi tersebut timbul julukan PKL (Ray 

Miliasari,2001). 

 

 

Terlepas dari asal usul nama PKL tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pedagang Pedagang Kecil (PKL) adalah setiap orang yang melakukan 

kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan 

secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau 

pusat-pusat konsumen, dan pada umumnya tidak memiliki ijin usaha. .  

 

2. Karakteristik Pedagang Kecil 

Mengenai karakteristik PKL dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1). Karakteristik PKL berdasarkan cara melakukan kegiatan 

Menurut Jenny Ernawati, Tanjung, Subekti (1995) berdasarkan cara 

melakukan kegiatannya, kegiatan PKL dapat dikelompokkan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

a).  Pedagang Pedagang Kecil Menetap 

Merupakan pola kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan 

kegiatannya dilakukan dengan menetap pada suatu lokasi tertentu atau tetap. 
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Kegiatan dalam kelompok ini mempunyai sifat yang hampir sama dengan tata 

cara yang dijumpai pada kegiatan perdagangan formal. Dengan kata lain 

setiap konsumen yang membutuhkan pelayanannya akan datang ke lokasi 

penjualan. 

 

 

b).  Pedagang Pedagang Kecil Berpindah 

Merupakan bentuk kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan 

kegiatannya hanya akan menetap pada suatu waktu tertentu saja selama 

menurut mereka lokasi tersebut tetap menguntungkan. Begitu seterusnya, 

mereka akan mencari tempat lain bila lokasi tersebut mulai dirasa sepi dari 

pembeli. 

c).  Pedagang Pedagang Kecil Berkeliling 

Merupakan bentuk kegiatan PKL yang dalam tata cara pelaksanaan 

kegiatannya dilakukan dengan cara berkeliling. Pedagang Pedagang Kecil ini 

dalam melakukan kegiatannya selalu berusaha mendatangi konsumen untuk 

menawarkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 

2). Karakteristik pedagang kecil berdasarkan sarana jual yang dipergunakan: 

Menurut Jenny Ernawati, Tunjung, Subekti (1995) ditinjau dari alat atau 

sarana yang dipakai, kegiatan PKL dapat dibagi menjadi lima tipe dasar, 

yaitu: 



 

15 
 

a) Hamparan di Lantai 

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan alat jual seperti tikar, 

plastik, meja dalam bentuk sederhana, bakul atau yang sejenis sebagai alas 

untuk menjajakan barang dagangannya. 

 

 

b) Pikulan 

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan sebuah atau dua buah 

keranjang dengan cara dipikul. Kelompok kegiatan dengan sarana jual pikulan 

merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan yang masih menunjukkan ciri-

ciri tradisional. 

c) Meja 

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan meja sebagai sarana 

penjualan barang yang diperdagangkan, pada kelompok yang menggunakan 

meja ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang tidak beratap. Fungsi atap 

tersebut adalah untuk melindungi barang maupun pedagang itu sendiri dari 

cuaca seperti panas, hujan atau dari gangguan debu. 

d) Kios 

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan kios sebagai sarana 

penjualannya. Bentuk kios ini dapat dikatakan mempunyai tingkatan yang 
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lebih maju dibandingkan dengan bentuk sarana jual yang lain. Kios yang 

dipergunakan ada yang berupa kios permanen maupun semi permanen. 

e) Kereta Dorong 

Merupakan kegiatan PKL yang mempergunakan sebuah kereta dorong 

sebagai sarana perdagangannya. Alat ini pun yang dilengkapi dengan atap dan 

ada pula yang  tidak. Penggunakan alat kereta dorong banyak dipakai oleh 

PKL yang memberikan kemudahan dalam mengangkat barang. 

Potensi utama yang dimiliki oleh pedagang kecil dan yang terbesar yaitu 

tingkat kemampuannya yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Di dalam 

hal ini untuk menjadi pedagang kecil tidak diperlukan ketrampilan khusus, 

modal yang besar, ijin mengadakan usaha dan lain-lain yang berhubungan 

dengan pengadaan suatu usaha pekerjaan. Dari gambaran ini dapat 

disimpulkan bahwa sektor informal pedagang kecil meskipun banyak 

kekurangannya, namun keberadaannya tetap diperlukan dan mampu berbicara 

banyak di dalam aspek perekonomian di perkotaan, diantaranya mampu 

memberikan mata pencaharian beribu-ribu orang, sebagai distributor barang-

barang yang berharga relatif murah, bahkan dari segi keamanan dapat 

berfungsi sebagai kutub pengaman yang bisa membantu mengurangi tindak 

kriminal dengan memberikan kesibukan kerja.  

Lebih lanjut dari hasil studi yang dilakukan di Kenya menunjukkan 

bahwa dengan pengelolaan yang baik, keputusan-keputusan yang tepat, dari 
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sektor informal perdagangan Pedagang Kecil ini dapat melahirkan seorang 

wiraswasta yang sukses dan tangguh (Hidayat : 1988).at pancing). 

 

 

 

C. Pendapatan 

Pendapatan merupakan unsur penting dalam kehidupan seseorang. 

Seperti yang diungkap United Nation Development Program (UNDP) bahawa 

Human Development Indext (HDI) yang mencerminkan tingkat kesejahteraan 

atau kualitas penduduk ditentukan oleh 3 (Tiga) indikator, yaitu: umur 

harapan hidup, pengetahuan dan pendapatan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pendapatan merupakan salah satu ukuran bagi tingkat 

kesejahteraan seseorang. Hal ini tentu berlaku pada pedagang kecil dimana 

besar kecilnya pendapatan yang pedagang kecil terima mempunyai pengaruh 

terhadap kelangsungan pedagang kecil berusaha. 

 Menurut C. Supartomo dan Edi Rusdiyanto, (2001) pendapatan pada 

sektor informal khususnya pendapatan pedagang kecil sangat heterogen dan 

berkaitan erat dengan jenis barang yang diperdagangkan serta modal yang 

dimiliki oleh pedagang tersebut. 

1. Pengertian Pendapatan 
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 Pendapatan bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. 

Semua orang dari segala usia, status sosial, ekonomi dan budayapasti pernah 

mendengar atau bahkan mengucapkan kata pendapatan. Di Indonesia, ada 

cukup banyak terminologi yang dikaitkan dengan pendapatan. Seperti 

misalnya pendapatan keluarga, pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita, 

pendapatan daerah, hingga pendapatan negara. Meskipun istilah pendapatan 

sering kita dengar dan ucapkan, namun tak jarang orang akan kebingungan 

ketika ditanya “Apa itu pendapatan?” 

Pendapatan berasal dari kata dasar “dapat”. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan 

sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, 

pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari 

latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep 

pendapatan bagi pihak-pihak tertentu. 

Setidaknya terdapat dua disiplin ilmu yang memiliki penafsiran 

tersendiri mengenai pengertian pendapatan. Disiplin ilmu yang pertama 

adalah Ilmu Ekonomi sedangkan yang kedua adalah disiplin Ilmu Akuntansi. 

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah nilai maksimum yang 

dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan 

keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian 

pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif 

pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, 
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pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan 

awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, 

bukan hanya yang dikonsumsi. 

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menutup kemungkinan 

perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan 

menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara sederhana, 

pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan 

awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan 

perubahan modal dan hutang. 

Sedikit berbeda dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi, 

pengertian pendapatan menurut Ilmu Akuntansi memiliki cukup banyak 

konsep yang diperoleh dari berbagai literatur akuntansi dan teori akuntansi. 

Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam 

pengertian yang lebih mendalam dan terarah. Pada dasarnya, pengertian 

pendapatan menurut Ilmu Akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, 

yaitu: 

    Konsep Pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (inflow) aktiva 

sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap 

pendapatan sebagai inflow of net asset. 

    Konsep Pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang 

dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan 

ini menganggap pendapatan sebagai outflow of good and services. 
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Untuk mengetahui pengertian pendapatan, kita juga bisa menyimak 

pengertian pendapatan menurut para ahli. Menurut M. Munandar, pengertian 

pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya 

Owner’s Equity, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan 

bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena 

bertambahnya liabilities. Pengertian pendapatan menurut M. Munandar ini 

tidak jauh berbeda dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi. 

Sementara itu, pengertian pendapatan menurut Zaki Baridwan adalah 

aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan 

utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari 

penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain 

yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Pengertian pendapatan Zaki 

Baridwan ini hampir sama dengan pengertian pendapatan menurut Ilmu 

Akuntansi. 

Terdapat dua konsep yang erat hubungannya dengan proses pendapatan, 

yakni konsep proses pembentukan pendapatan (Earning Process) dan proses 

realisasi pendapatan (Realization Process). 

1. Proses pembentukan pendapatan (Earnings Process) 

Proses pembentukan pendapatan (Earning Process) adalah suatu konsep 

tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa 

semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil akan 

selalu memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan 
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perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan 

kegiatan produksi. Kegiatan operasi yang dimaksud dalam pengertian di atas 

adalah kegiatan yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, 

maupun pengumpulan piutang. 

 

2. Proses realisasi pendapatan (Realization Process) 

Proses realisasi pendapatan (Realization Process) adalah proses 

pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan 

dan terjual atas kontrak penjualan. Proses realisasi pendapatan (Realization 

Process) dimulai sejak tahap terakhir kegiatan produksi yaitu pada saat barang 

atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak 

penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum 

dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan 

pendapatan. 

 Menurut pengertian dari Ida Nuraini (2001:81) dalam bukunya 

Pengantar Ekonomi Mikro menyatakan bahwa besarnya pendapatan kotor 

secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    TR = P x Q 

 Dimana :  

 

   TR  =  Pendapatan Total 
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     P   =  Price (harga) 

     Q  =  Quantitas  (jumlah) 

  Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendapatan kotor adalah 

yang diperoleh dari penjualan barang atau dagang. Besarnya pendapatan kotor 

pada usaha pedagang night market sesuai dengan pengertian diatas dihitung 

jumlah besarnya barang dagangan yang dimiliki para pedagang night market 

tersebut dalam satuan tertentu yaitu pieces (potongan-potongan). 

Menurut Ida Nuraini (2001:72) : menyatakan bahwa besarnya 

pendapatan bersih secara ringkas dapat dirumuskan sebagai bearikut : 

a.   = TR – TC 

Dimana :  

                     = Pendapatan Bersih ( keuntungan ) 

 TR = Total Revenue ( penerimaan  total ) 

 TC = Total cost ( biaya total yang dikeluarkan ) 

b. TC = FC  + VC  

Dimana : 

TC  =  Total cost ( total biaya 

FC  =   Fixed cost  ( biaya tetap ) 
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VC  =  Variabel cost ( biaya variable seperti tenaga kerja, biaya  produksi   

dan sewa stan) 

 Adapun pengamatan mengenai pendapatan pedagang pasar malam 

(night market) belumlengkap jika tidak disertai dengan menganalisa nilai 

input dan output. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi pedagang 

yang bersangkutan dalam memberikan nilai tambah atau pendapatan. 

 Menurut Boediono (1998:1124) bahwa pendapatan seorang warga 

masyarakat ditentukan oleh : “jumlah factor produksi yang ia miliki 

bersumber pada hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu atau warisan 

(pemberian) harga per unit dari masing” factor produksi ini ditentukan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan di pasar factor produksi. 

Besar kecilnya pendapatan kotor akan berpengaruh pada pendapatan 

bersih setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dimaksut adalah 

semua beban yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk melakukan operasi 

produksi kaos dan lainnya.  

2. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah nilai dari semua factor produksi yang digunakan baik 

dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung . 

 Berdasakan sifat penggolongannya, maka biaya produksi dapat 

dibedakan menjadi 2 golongan yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost). Biaya tetap adalah suatu biaya yang besar kecilnya tidak 

tergantung pada jumlah produksi yang dapat dihasilkan. 
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Kurva biaya tetap adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kurva biaya tetap 

 

Biaya  

 

                                                                                          

                                                                                           Biaya tetap 

 

                                                                                           Output  

                                                Sumber , ida nuraini (2001:68) 

  

Dari gambar tersebut terlihat bahwa berapapun besarnya hasil produksi 

(output) yang dicapai tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya. 
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 Biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah ubah sesuai dengan 

perubahan jumlah produksi yang dihasilkan. Biaya ini akan meningkat bila 

output yang diharapkan juga meningkat. 

 

 

Gambar 2.2  

Kurva biaya tidak tetap 

Biaya  

(Rp)   

 

                                                                                              

                                                                                              Biaya tidak tetap  

 

 

 

                                                                                              Output  

Sumber , Ida Nuraini (2001:68) 
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 Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya biaya tidak 

tetap, tergantung pada besar kecilnya output yang dihasilkan. Semakin tinggi 

output yang dihasilkan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. 

 Dari penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap, selanjutnya akan 

didapatkna biaya keseluruhan (total cost). Jadi biaya total adalah biaya 

keseluruhan yang dikeluarkan untuk pembuatan setiap output tertentu. 

 

Dalam bentuk kurva maka biaya total dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 

Kurva biaya total 

Biaya  

                                                        

                                                      Biaya total 

                                                                             Biaya tidak tetap 

 

                                                                                                 Biaya tetap 
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                                                                                                  Output  

Sumber, Ida Nuraini (2001:69) 

 Dari kurva tersebut terlihat bahwa semakin meningkat seiring dengan 

adanya peningkatan output dan kedua factor biaya dan produksi tertentu, 

dapat diformulasikan dalam suatu kurva namun begitu untuk produksi harus 

dinilai dulu dalam bentuk uang. 

 Adapun factor-faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi 

pedagang Night Market antara lain: 

a. Perubahan harga yaitu apabila suatu produksi naik maka ada dua hal 

terjadi. Pertama konsumsi terhadap produksi tersebut berkurang dan kedua 

produksinya bertambah akan tetapi pertambahan produksi tidak segera terjadi. 

Apabila harga turun terjadi sebaliknya yaitu permintaan naik dan produksi 

berkurang. 

b. Kemungkinan kenaikan dalam permintaan yaitu kenaikan harga akibat 

dari rendahnya hasil persatuan usaha biasanya bersifat sementara waktu. 

Tetapi kenaikan harga akibat dari peningkatan dalam permintaan secara 

relative dapat permanen dan ini sangat berarti (bermilai) bagi produsen dalam 

hal meningkatkan produksi dalam jangka waktu    panjang . 

 

c. Subsidi dan dorongan pemerintah yaitu dapat dipertimbangkan sebagai 

factor harga berpotensi penting yang berpengaruh pada produksi. 
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Kebijaksanaa ini sangat membantu tingkat jaminan harga dan kemantaban 

harga, dengan demikian dapat memantapkan produksi. 

 

Pada masa sekarang ini semakin banyak barang dan jasa dijual belikan 

dan dikonsumsi oleh masyarakat. Barang dan jasa tersebut dibeli dalam 

jumlah, kualitas,model,ukuran yang beraneka macam. Hal ini didukung oleh 

adanya suatu kegiatan pabrik untuk menambah atau menciptakan kegunaan 

barang dan jasa tersebut. Usaha atau kegiatan ini dilaksanakan melalui system 

produksi, dengan mengubah factor-faktor produksi yang tersedia sehingga 

menjadi barang dan jasa. Factor-faktor produksi tersebut seperti telah 

diketahui yaitu berupa tenaga kerja, modal,mesin,metode,bahan baku. 

 

Menurut Supeno (1992:128) biaya produksi tidak langsung standar yang 

tetap pada umumnya ada 3 tahapan dasar yang harus diperhatikan, jelasnya 

sebagai berikut: 

a. Volume yang dikehendaki bagi tahun atau kurun waktu lain yang akan 

ditempuh apabila standar ini diterapkan. Sesuai dengan pendapat umum, 

apabila digunakan volume penjualan yang dikehendaki, semua biaya haruslah 

disesuaikan dari tahun ke tahun,berkaitan dengan kebijakan yang demikian 

maka tentunya perbandingan biaya tertentu akan sulit dilakukan. 

 

b. Kapasitas pabrik yang merupakan volume mampu dihasilkan pabrik 

yang bersangkutan dalam kondisi karangan pesanan. Kapasitas pabrik 
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merupakan dasar yang mempunyai kecenderungan untuk memberikan biaya 

yang rendah. Pendapat ini dapat dikatakan penyesatan karena volume 

penjualan rata-rata sesungguhnya tidak terjadi pada tingkat itu. Pendapat 

umumnya selalu akan terdapat penyimpanan yang cukup besar, yang tidak 

menguntungkan dan yang merupakan pengeluaran yang tidak dapat di serap. 

 

c. Volume penjualan atau rata-rata (kapasitas normal), volume penjualan 

dapat dikatakan merupakan penggunaan pabrik yang diperlukan untuk 

memenuhi permintaan penjualan rata-rata selalu dalam suatu masa siklus 

konjungtur atau dengan kata lain perkataan, setidak-tidaknya cukup lama agar 

dapat mengimbangi pengaruh siklus dan pengaruh musim. Dasar demikian 

memungkinkan suatu stabilitas tertentu mengenai biaya dan perlu 

dipertimbangkan trend jangka panjang dalam penjualan. 

 

Tiap dasar tertentu akan menunjukkan keuntungan-keuntungan 

disamping kelemahan-kelemahannya, namun demikian kapasitas normal 

tampaknya merupakan hal yang paling baik dalam keadaan yang biasa. 

Apabila dihasilkan produk yang diharapkan , kapasitas normal dapat 

dinyatakan dalam kualitas unit produk itu. Dalam kenyataannya banyak 

produk yang dapat dihasilkan, biasanya perlu dipilih suatu unit umum sebagai 

satuan pengukur (denominator). 

Dalam hal ini jam-jam produktif dapat merupakan ukuran yang praktis apabila 

jam produktif normal bagi semua bagian atau pusat yang diketahui. Jumlah 
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seluruh jam produktif suatu pabrik, baiaya tetap keseluruhan jumlahnya dibagi 

jumlah jam produktif pada kapasitas normal dihasilkan suatu biaya tetap 

standart per jam produksi.   

 

3. Pengendalian Biaya Produksi 

 Menurut Gito Sudarmo (1998:313) pengendalian biaya produksi bertujuan 

ganda yaitu mengendalikan unsur-unsur biaya produksi dan di samping itu juga 

berusaha untuk mengetahui harga pokok produksi. Unsur-unsur biaya produksi 

dan di samping itu juga berusaha untuk mengetahui harga pokok produksi. 

Unsur-unsur biaya produksi terdiri dari 3 golongan yaitu : 

a. Biaya Material 

b. Biaya Tenaga Kerja 

c. Biaya Overhead  

Pengendalian biaya dari 3 jenis unsur produksi tersebut sebenarnya adalah 

untuk dapat mengetahui perkembangan dan keadaan atas pemakaian faktor 

produksi tersebut dapatlah diketahui efisiensi dan efektifitas. 

 Di samping pengendalian atas unsur-unsur biaya itu maka kita perlu juga 

mengetahui harga pokok produksi. Pengetahuan atas harga pokok produksi yang 

tepat dan benar akan dapat digunakan untuk menetapkan politik harga yang tepat 

pula disamping itu juga menolak suatu pesanan produksi dapat digunakan untuk 

menerima atau menolak suatu pesanan produksi tertentu dipesan oleh konsumen 

kepada perusahaan itu. 
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Guna memperoleh gambaran yang benar terhadap perencanaan dan 

pengendalian biaya kita perlu memperoleh kejelasan dan ketegasan terhadap 

produk yang dihasilkan serta spesifikasi dari produk itu. Khusus terhadap 

pengendalian biaya produksi ini kejelasan tentang produk yang dihasilkan akan 

dapat diketahui. 

Hubungan biaya-biaya produksi : 

 Lipsey (1977:76) berpendapat bahwa biaya bagi perusahaan-perusahaan 

yang memproduksi sesuatu merupakan harga faktor-faktor produksi yang 

digunakan untuk menghasilkan outputnya.  

 Sukirno (2000:17) mengemukakan batasan secara lebih jelas, ongkos 

produksi dapat didefiisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah 

yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diprduksi oleh 

perusahaan tersebut. 

1. Efisiensi Usaha Pedagang 

Merupakan usaha untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pengorbanan 

seminimal mungkin.  

Menurut  Arif Suadi (1992:2) efisiensi menunjukkan perbandingan antara 

keluaran (out put) dengan masukan (input). Efiiensi juga dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengerjakan suatu hal yang besar. 

  Menurut soekartawi (1991:62) efisiensi usaha pedagang dapat diukur 

melalui pendekatan R/C Ratio merupakan perbandingan antara total biaya, 
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semakin besar R/C Ratio maka akan semakin besar pula keuntungan yang 

diperoleh pedagang.  

Hal ini dapat dicapai apabila mengalokasikan faktor produksi dengan lebih 

efisien. 

 Tingkat efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

  Efisinsi (%) (R/C) / C x 100% 

 Dimana : 

  R = Return ( total pendapatan ) 

  C = Cost ( total biaya ) 

 Kriteria : 

a. R/C  > 1 : Suatu usaha pedagang dikatakan efisien apabila R/C 

rasionya lebih dari 1. 

b. R/C  <  1 : Suatu usaha pedagang dikatakan tidak efisien 

apabila R/C rasionya kurang dari 1. 

c. R/C  =  1   :  Suatu usaha pedagang dikatakan impas apabila 

R/C rasionya sama dengan 1. 

 D. Hipotesa  

 Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut “ diduga modal, jumlah barang, jenis barang yang dijual dan sewa 

stand night market berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kecil di lokasi 

wisata yang ada di Kota Batu”. 

 


