
8 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

      Penelitian yang dilakukan Marhawati (2013) yang berjudul “Analisis pendapatan 

dan nilai tambah keripik nangka pada industry rumah tangga Tiara di Kota Palu”. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif dan analisis 

kuantitatif. Analisis Kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran umum dan 

menjelaskan mengenai biaya dan pendapatan dari usaha agroindustry keripik nangka 

dilokasi penelitian yang diurai secara deskriptif. Analisis kuantitatif yang digunakan 

meliputi: (1) analisis nilai tambah, (2) analisis penerimaan keuntungan. Analisis nilai 

tambah menggunakan metode Hayami dan analisis penerimaan keuntungan 

menggunakan analisis biaya. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh penerimaan 

industri  rumah  tangga  Tiara  dalam  memproduksi  keripik  nangka  selama  Bulan  

Juli  Tahun  2012 sebesar Rp. 58.500.000, pendapatan sebesar Rp. 36.307.614,25 dan 

nilai tambah sebesar Rp. 33.169/kg. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Wiyono (2015) yang berjudul “Analisis 

pendapatan dan nilai tambah usaha tahu pada industri rumah tangga (Wajianto) di 

Desa Ogurandu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Mouton”.  Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum dan menjelaskan 

mengenai biaya dan pendapatan dari usaha industri tahu. Analisis kuantitatif yang 

digunakan adalah analisis pendapatan dan analisis nilai tambah. Hasil penelitian dan 

pembahasan penerimaan  yang  diperoleh industri rumah tangga “WAJIANTO” 
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dalam memproduksi tahu selama Bulan Agustus Tahun 2014 sebesar Rp.  

28.000.000, pendapatan sebesar Rp.  10.414.786,6  dan nilai tambah sebesar Rp.  

10.337,72/kg  untuk  setiap  proses  produksi  sebanyak  1  kg  kedelai  akan  

menghasilkan  0,7  kg tahu. 

      Penelitian yang dilakukan Ningsih (2004) yang berjudul “Analisis Nilai Tambah 

Dan Penerimaan Pengolahan Gatot Instant Di Kecamatan Kalipare Kabupaten 

Malang”. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 

kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses pengolahan 

gatot instant yang dilakukan di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan 

digunakan untuk menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengolah gatot 

instan. Analisis kuantitatif untuk mengetahui nilai tambah dan pendapatan yang 

diterima dari pengolahan gatot instan. Analisis nilai tambah menggunakan analisis 

perhitungan metode hayami sedangkan analisis pendapatan menggunakan analisis 

biaya penerimaan dan keuntungan. Hasil penelitian dan pembahasan nilai tambah 

yang diterima sebesar Rp 3.230, dari setiap kg bahan baku. Penerimaan dari 

pengolahan gatot instant sebesar Rp 129.500/proses produksi. keuntungannya sebesar 

Rp 65.578,78/proses produksi. Kendala yang dihadapi adalah waktu proses produksi, 

modal, cuaca (sinar matahari), peralatan kerja dan bahan baku. 

      Penelitian yang dilakukan Ningsih (2003)  yang berjudul “Analisis Nilai Tambah 

Agroindustri Rumah Tangga Tempe Kedelai Bungkus Daun Di Kota Madiun”. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan 

proses pembuatan tempe bungkus dan analisis kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui besarnya nilai tambah dengan menggunakan format nilai tambah dari 
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hayami. Hasil penelitian dan pembahasan nilai tambah yang diterima Nilai tambah 

yang dihasilkan dari pengolahan kedelai menjadi tempe bungkus daun sebesar Rp 

1.950. Penerimaan yang diterima sebesar Rp 51.200 dan keuntungan yang diterima 

sebesar Rp 320. 

      Meninjau dari penelitian terdahulu mengenai analisis pendapatan dan nilai tambah 

terdapat kesamaan dalam metode metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi: (1) analisis nilai 

tambah, (2) analisis penerimaan keuntungan, dan (3) analisis kelayakan usaha. 

Metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan adalah metode 

analisis biaya dan metode yang digunakan dalam perhitungan nilai tambah 

menggunakan metode Hayami. 

2.2 Tinjauan Umum Tanaman Mendong 

Klasifikasi MENDONG 

Kingdom  :   Plantae 

Divisio  :   Spermatophyta 

Sub Divisio :   Angiospermae 

Kelas  :   Monocotilae 

Ordo  :   Cyperales 

Famili  :   Cyperaceae 

Genus  :   Fimbristylis 

Species :   Fimbristylis fenuginea 
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     Mendong (Fimbristylis Umbellaris) merupakan jenis rumput-rumputan yang biasa 

tumbuh di rawa-rawa. Tanaman mendong tergolong monocotyledoneae, memiiki akar 

serabut yang lebat dan panjang akar dapat mencapai 50- 200 cm sert dapat menembus 

tanah lebih kurang 25-30 cm. akar mendong tahan terhadap genangan air dan dapat 

tumbuh dengan baik bila air tersedia sepanjang tahun. Keadaan batang mendong 

bentuknya pendek, berbuku-buku, dari tiap buku tumbh tunas.panjang batang 

mencapai tiga sampai lima cm dan daam stu bulan dari batang tersebut dpat tumbuh 

tunas sebanyak kurang lebih 15 tunas. 

      Daun mendong meupakan daun semu menyerupai batang, berbentuk elips atau 

setengah bundar. Panjang atau tinggi daun semu in ibis mencapai 110-125 cm. Bunga 

berbentuk bulir tunggal atau majemuk, mengelompok atau membuka dan berwarna 

coklat. Dari bunga tersebut apabila telah terjadi persarian akan timbul biji berbentuk 

bulat pipih menyerupai biji bayam atau sawi berwarna coklat kehitam-hitaman. 

      Jarak tanam yang baik antara 60x60 cm sampai 80x80 cm. bibit  per rumpun 5-8 

bibit. Emelihraan dilakukan dengan pemupukan yaitu dengan pupuk kandang 

sewaktu menanam, pupuk ZA dan urea sebanyak 100 kilogram per hektar setela 

panen (Baas, 1973). 

      Tanaman mendong dapat dipanen apabila sudah ada buahnya yang masak. Panen 

pertama dimulai pada umur 4-6 bulan. Pemotongan dilakukan 2-5 cm diatas tanah. 

Setelah panen air dikurangi sampai hanya macak-mck saja selama 15 hari agar 

tanaman mudah berkembang. Saat inilah pemupukn dilaksanakan. Panen berikutnya 

dilakukan setelah interval 3 bulan. Untuk sat kali tanam dapat dipakai selama 2,5 
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tahun sehingga dalam sekali tanam dapat dilakukan 9-10 kali panen. Setalh itu 

tanahny di balik dan diganti dengan tanaman yang baru (Baas, 1973). 

      Mendong yang telah dipanen disortasi dengan mengklarifikasikannya berdasarkan 

panjang. Tiap kelas panjang akan menghasilkan produk olahan tikar yang berbeda-

beda atau produk kerajinan lin dengan ukuran yang relative beragam tergantung pada 

kebutuhan dan produk yang akan di hasilkan. 

      Sortasi akan dilakukan untuk memisahkan bahan baku yang berkualitas rendah 

baik dilihat dari segi fisik maupun panjangnya. Mendong yang baik memiliki sifat-

sifat diantaranya mudah dikulturkan, cepat berkembang biak, serat cukup panjang dan 

kuat, mudah di anyam atau di tenun (Baas, 1973).  

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

2.3.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

      Definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh 

beberapa lembaga atau instansi bahkan UU. Undang-undang terbaru yang 

dikeluarkan pemerntah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 

Tahun 2008. Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :  

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 
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besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini.  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

2.3.2 Kriteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

      Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa : 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah).  

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah).  

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  
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a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah).  

      Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri 

kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan 

jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) 

industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-

99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih. 

2.3.3 Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

      UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 

3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM berperan dalam 

pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan 

lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Glenardi (2002) 

kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangun perekonomian 

nasional disebabkan oleh : 

1. Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia.  
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2. Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) 

sektor mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja. 

3. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. 

UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan 

teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan 

atau perkembangan yang terjadi. 

4. UMKM merupakan industri padat modal. Komponen tersebar dalam struktur 

biaya produksinya adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan 

perubahan/ perkembangan yang terjadi.  

5. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan 

langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.  

6. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah sehingga 

upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif. 

2.3.4 Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

      Menurut Tambunan (2002) perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari 

berbagai macam masalah. Beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha 

kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan / atau modal investasi, 

kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, 

keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik 

(manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran. 

Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya 

menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antarlokasi/ antar 
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wilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis kegiatan, dan antarunit 

usaha dalam kegiatan/ sektor yang sama. 

2.4 Pengertian Biaya  

      Biaya merupakan nilai dari semua masukan ekonomis yang diperlukan,  yang  

dapat  diperkirakan  dan  dapat  diukur  untuk  menghasilkan  suatu  produk. Biaya 

dalam proses produksi berdasarkan jangka waktu  dapat dibedakan menjadi dua  yaitu  

biaya  jangka  pendek  dan  biaya  jangka  panjang.  Biaya  jangka  pendek berkaitan  

dengan  penggunaan  biaya  dalam  waktu  atau  situasi  yang  tidak  lama, jumlah 

masukan (input) faktor produksi tidak sama, dapat berubah-ubah. Namun demikian  

biaya  produksi  jangka  pendek  masih  dapat  dibedakan  adanya  biaya tetap dan 

biaya variable, sedangkan dalam jangka panjang semua faktor produksi adalah  biaya  

variabel  (lipsey  et  al,  1990).  Menurut  Gasperz  (1999)   pada dasarnya  yang  

diperhitungkan  dalam  jangka  pendek  adalah  biaya  tetap  (fixed cost) dan biaya 

variabel (variable cost).  

a. Biaya  tetap  (fixed  costs)  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk 

pembayaran  input-  input  tetap  dalam  proses  produksi  jangka  pendek. 

Penggunaan  input  tetap  tidak  tergantung  pada kuantitas output yang 

diproduksi. Biaya tetap dalam jangka panjang  adalah  biaya  untuk  membeli  

mesin  dan  peralatan, pembayaran upah dan gaji tetap untuk tenaga kerja. 

b. Biaya  variabel  (variable  costs)  merupakan  biaya  yang  dikeluarkan untuk  

pembayaran  input–input  variabel  dalam  proses  produksi  jangka pendek  perlu  

diketahui  yang  bahwa  penggunaan  input  variabel tergantung  pada  kuantitas  

output  yang  di  produksi  dimana  semakin besar kuantitas output yang 
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diproduksi, pada umumnya semakin besar pula  biaya  variabel  yang  digunakan.  

Biaya Variabel dalam jangka  panjang adalah biaya atau upah tenaga kerja 

langsung, biaya bahan penolong dan lain – lain sebagainya. 

2.5 Penerimaan 

      Menurut Soekartawi (1995), Penerimaan adalah perkalian antara output yang 

dihasilkan dengan harga jual. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = Q x P 

Dimana : 

TR   = Penerimaan total (total revenue)  

Q   = Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P   = Harga (price) 

      Produk  yang  dihasilkan semakin banyak  maka penerimaan  total  yang  diterima  

produsen  akan semakin  besar.  Sebaliknya  jika  produk  yang  dihasilkan  sedikit  

dan  harganya rendah  maka  penerimaan  total  yang  diterima  oleh  produsen   

semakin  kecil. Penerimaan  total  yang  dikeluarkan  akan  memperoleh  pendapatan  

bersih  yang merupakan keuntungan yang diperoleh produsen. 

2.6 Keuntungan  

      Menurut Lipsey et al (1990), Keuntungan atau laba pengusaha adalah penghasilan 

bersih yang diterima oleh  pengusaha,  sesudah  dikurangi  dengan  biaya-  biaya  

produksi,  atau  dengan kata  lain,  laba  pengusaha  adalah  selisih  antara  

penghasilan  kotor  dan  biaya  –biaya  produksi.  Laba  ekonomis  dari  barang  yang  

dijual  adalah  selisih  antara penerimaan yang diterima  produsen  dari penjualan  
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produksi keripik ubikayu  dari sumber  yang  digunakan  untuk  membuat  barang  

tersebut.  Jika  biaya  lebih  besar dari  pada  penerimaan  berarti  labanya  negatif,  

situasi  seperti  disebut  rugi. 

      Nicholson (1992), sebuah  perusahaan  yang  memaksimumkan  laba  ekonomi  

yang maksimum, yaitu  perusahaan berusaha untuk membuat selisih antara 

penerimaan total dengan biaya ekonomi sebesar mungkin.  

2.7 Nilai Tambah  

      Komoditi pertanian pada umumnya dihasilkan sebagai bahan mentah dan mudah 

rusak, sehingga perlu langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu. Proses 

pengolahan ini dapat meningkatkan guna bentuk komoditi-komoditi pertanian. Dalam 

menciptakan guna bentuk tersebut dibutuhkan biaya pengolahan. Salah satu konsep 

yang sering digunakan untuk membahas pengolahan komoditi pertanian ini adalah 

nilai tambah. Dalam skripsi ini konsep nilai tambah digunakan untuk membahas 

usaha kerajinan yang berbasis mendong.  

      Menurut Hayami et al (1987) dalam buku yang berjudul pemasaran pertanian 

karya Armand Sudiyono menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menghitung nilai 

tambah yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk pengolahan dapat 

dikatagorikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis yang 

berpengaruh adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan, dan 

tenaga kerja. Sedangkan faktor pasar yang berpengaruh adalah harga output, upah 

tenaga kerja, harga bahan baku dan input lain, selain bahan bakar dan tenaga kerja. 
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      Besarnya nilai tambah karena proses pengolahan didapat dari pengurangan biaya 

bahan baku dan input lainnya terhadap nilai produk yang dihasilkan, tidak termasuk 

tenaga kerja. Dengan kata lain nilai tambah menggambarkan imbalan bagi tenaga 

kerja, model dan manajemen yang dapat dinyatakan secara matematik sebagai 

berikut: 

Nilai Tambah = f (K,B,T,U,H,h,L) 

Dimana : K =Kapasitas Produksi 

   B = Bahan baku yang digunakan 

   T = Tenaga kerja yang digunakan 

   U = Upah tenaga kerja 

   H = Harga output 

   h = Harga bahan baku 

   L = Nilai input lain (nilai dari semua korbanan yang terjadi selama 

                         proses perlakuan untuk menambah nilai) 

Hasil perhitungan diatas akan meghasilkan keterangan sebagai berikut : 

1. Perkiraan nilai tambah (dalam rupiah) 

2. Rasio nilai tambah terhadap nilai produk yang dihasilkan (dalam %) 

3. Imbalan bagi tenaga kerja (dalam rupiah) 

4. Imbalan bagi modal dan manajemen (keuntungan yang diterima perusahaan), 

dalam rupiah. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

      Kecamatan wajak merupakan daerah penghasil mendong di Kabupaten Malang. 

Melihat sumberdaya yang ada mendorong masyarakatnya untuk mendirikan usaha 
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kerajinan berbasis mendong dengan mengolah mendong sebagai bahan bakunya. 

Proses produksi membutuhkan beberapa faktor produksi diantaranya yaitu bahan 

baku, alat produksi, tenaga kerja, dan lain-lain. Faktor produksi tersebut akan 

memunculkan biaya produksi. Biaya produksi merupakan keseluruhan biaya input 

produksi yang di keluarkan selama proses produksi. Proses produksi akan 

mengasilkan output yaitu berupa kerajinan tikar dan tampar mendong. Hasil produksi 

kerajinan tikar dan tampar mendong  di jual dan menghasilkan penerimaan, 

penerimaan adalah nilai yang diperoleh pengrajin dari hasil penjualan produksi 

sebelum dikurangi biaya produksi. Selisih antara hasil penerimaan dan biaya yang 

dikeluarkan merupakan pendapatan. Selisih antara total biaya dan penerimaan 

merupakan hasil dari R/C Ratio. R/C ratio merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu usaha yang dijalankan layak dan menguntungkan. Hasil 

produksi dan biaya produksi akan mempengaruhi secara langsung terhadap 

penerimaan dan pendapatan, sedangkan untuk menganalisis nilai tambah akan 

dilakukan dengan menggunakan metode hayami.  
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