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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa  penelitian  terdahulu  yang dapat diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Menurut penelitian Susi Yunia (2010), dari Kelayakan 

Usahatani Tembakau pada Kelompok Tani Mulya Asih di Desa Mulyamekar 

Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, menunjukan bahwa secara umum 

teknis budidaya tembakau yang dilaksanakan oleh responden sesuai dengan 

kebutuhan genetik tanaman tembakau jenis lokal yang tergantung pada agroklimat 

setempat, biaya usahatani tembakau adalah sebesar Rp 12.031.789,12 per hektar 

dengan pendapatan sebesar Rp 8.758.210,88 per hektar dan nilai R/C usahatani 

tembakau adalah 1,73 sehingga layak untuk diusahakan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Yoyoh Siti Komjariyah (2004) 

berdasarkan analisis dekriptif presentase tingkat efesiensi biaya produksi maupun 

efisiensi total biaya produksi pada CV. mitabu cirebon terdapat perbedaan namun 

setelah di analisis dengan sqc diperoleh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik masih berada dalam daerah. 

  Penelitian Irawati (2003) di Matesi Kabupaten Karanganyar yang 

membandingkan padi organik dengan padi non organik hal ini dikarenakan setiap 

rupiah yang dikeluarkan pada usaha tani padi organik menghasilkan rupiah 

penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan usaha padi non organik 

mkamanfaatan daripada ke dua usaha tani di hitung dengan increamental B/C 

ratio yang menunjukan bahwa usaha tani padi organik lebih memberikan 

kemanfaatan daripada usaha padi non organik dengan nilai B/C ratio lebih besar 

dari pada 1 yang berarti penambahan dari usaha tani layak untuk dikembangkan
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Menurut penelitian Jahasiel Liasta Tarigan (2010), dari Analisis Kelayakan 

Usahatani Tembakau Rakyat di Desa Batukarang Kecamatan Payung Kabupaten 

Karo, bahwa pendapatan usahatani tembaku per petani dan per hektar sebesar Rp 

8.092.167,85 dan Rp 26.857.694,87 dalam satu musim tanam dengan jumlah tenaga 

kerja yang digunakan 38,2 HKO dan 125,81 HKO dengan pendapatan tenga kerja 

usahatani per petani sebesar Rp 252.880/ HKO dan pendapatan tenaga kerja usahatni 

perhektar sebesar Rp 214.861/ HKO dalam satu musim tanam. Sedangkan upah 

harian buruh lepas didaerah penelitian sebesar Rp 50.00/HKO, maka pendapatan 

usahatani tembakau masih lebih tinggi dari pada upah harian buruh lepas dan R/C 

usahatani sebesar 2,15. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Biaya Produksi 

Biaya produksi yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi 

atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai (Supriono,1982:19). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi 

adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku dengan indikator harga bahan 

baku, biya tenaga kerja dengan indikator upah tenaga kerja dan jam kerja langsung. 

Besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tergantung 

pada tingkat produksi, sehingga biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

termasuk biaya variabel sedangkan biaya overhead pabrik di dalamnya terdapat biaya 

variabel dan biaya tetap (Nafarin, 2000:74). Biaya produksi dapat meliputi unsur 
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unsur bahan baku, bunga modal, gedung atau peralatan lain biaya penunjang, biaya 

pemasaran, dan pajak perusahaan. Jenis-jenis biaya produksi : 

1. Biaya tetap atau fixed cost (FC) 

Biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bergantung 

pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusutan peralatan, sewa gedung 

atau penyusutan gedung, pajak perusahaan, dan biaya administrasi. 

2. Biaya variabel atau variable cost (VC) 

Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang 

dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin 

besar pula jumlah biaya variabelnya. Contohnya, biaya bahan baku dan upah tenaga 

kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkannya. 

3. Biaya total atau total cost (TC) 

Jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut biaya total dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = biaya total (total cost) 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = biaya variabel (variable cost) 
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2.2.2 Pengertian Ketimun 

Mentimun (Cucumis sativus L.) merupakan tanaman semusim yang bersifat 

menjalar atau memanjat dengan perantaraan alat pemegang berbentuk pilin atau 

spiral. Bagian yang dimakan dari sayuran ini adalah buahnya. Biasanya buah 

mentimun dimakan mentah sebagai lalap dalam hidangan makanan dan juga disajikan 

dalam bentuk buah segar (Sugito, 1992). 

Nilai gizi mentimun cukup baik karena sayuran buah ini merupakan sumber 

mineral dan vitamin. Kandungan nutrisi per 100 g mentimun terdiri dari 15 kalori, 0,8 

g protein, 0,1 g pati, 3 g karbohidrat, 30 mg  fosfor, 0,5 mg besi, 0,02 thianine, 0,01 

riboflavin, 14 mg asam, 0,45 vitamin A, 0,3 vitamin B1, dan 0,2 vitamin B2 

(Sumpena, 2001). 

Kebutuhan akan produksi holtikultura khususnya tanaman mentimun  untuk 

memenuhin kebutuhan dalam negeri maupun eksporn dewasa ini cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya kebetuan akan sayuran 

dunia,khususnya indonesia sejalan dngan pertumbuhan jumlah penduduk 

danmenigkatnya kesdaran masyarakat terhadap pertumbuhan gizi dalam menunjang 

kehidupan. 

Secara umum, budidaya mentimun yang dilakukan oleh petani mengunakan biji, 

karena tanaman ini tidak dapat di lakukan dengan cara stek. Bungga mentimun dapat 

berkembang sempurna sampai membentuk buah.Tanaman mentimun umumnya 

dipasarkan ke kota ternate sebagai sentral ekonomi di maluku utara. Prospek pasar 

tanaman ini sanggat menjanjikan, karena banyak digemari oleh masyarakat lokal 

sehingga komoditi ini memiliki harga yang relatif stabil. Klasifikasi Tanaman 
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           Divisio               : Spermatophyta 

           Sub-Divisio        : Angiospermae 

            Kelas                : Dicotyledonae 

            Ordo                 : Cucurbitales 

            Family               : Cucurbitaceae 

            Genus               : Cucumis 

            Spesies             : Cucumis Sativus L. 

2.2.3 Syarat Tumbuh  

Ketimun dibudidayakan dimana-mana, baik di ladang, halaman rumah atau di 

rumah kaca. Tanaman ini tidak tahan terhadap hujan yang terus menerus. 

Pertumbuhannya memerlukan kelembaban udara yang tinggi, tanah subur yang 

gembur dan mendapat sinar matahari penuh dengan drainase yang baik. Ketimun 

sebaiknya dirambatkan dan tumbuh baik dari dataran rendah sampai 1.300 m dpl. 

Tanaman ini diduga berasal dari daerah pegunungan Himalaya di India Utara. 

1. Iklim 

a. Ketinggian tempat : 1 m - 1.000 m di atas permukaan laut 

b. Curah hujan tahunan : 800 mm - 1.000 mm/tahun 

c. Bulan basah (di atas 100 mm/bulan) : 5 bulan - 7 bulan 

d. Bulan kering (di bawah 60 mm/bulan) : 4 bulan - 6 bulan 

e. Suhu udara : 170 C - 230 C 

f. Kelembapan : sedang 

g. Penyinaran : sedang - tinggi 
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2. Tanah  

a. Tekstur : lempung 

b. Drainase : baik 

c. Kedalaman air tanah : 50 cm - 200 cm dari permukaan tanah 

d. Kedalaman perakaran : di atas 15 cm dari permukaan tanah 

e. Kemasaman (pH) : 5,5 - 6,8 

f. Kesuburan : tinggi 

2.2.4 Pedoman Teknik Budidaya Ketimun Hibrida 

1. Persiapan lahan 

Persiapan lahan adalah langkah awal dalam budidaya ketimun hibrida 

adapun pengolahan dilakukan dengan cankul atau bajak, dengan kedalaman 

25 – 30 cm. Pupuk yang digunakan berupa  pupuk majemuk NPK (15-15-15) 

dengan dosis 150 kg/ha. Atau campuran pupuk tunggal (UREA = 100 KG + 

ZA = 50 KG + KCL = 25 KG + TSP = 50KG) Dosis pupuk disesuaikan 

dengan jenis dan PH tanah. dan mulsa yang digunakan adalah mulsa yang 

berwarna putih perak atau hitam perak. 

Gambar 1. Persiapan Lahan 
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Gambar 2. Pemberian Pupuk Dasar 

 

2. Pembibitan / Persemaian 

Pembibitan dilakukan dengan cara pemeraman sebelum disemai benih 

harus diperam pada kertas yg telah dibasahi, benih ditabur diatasnya  dan 

ditutup kertas sejenis, kemudian digulung, lama pemeraman 24 – 48 jam 

(sesuai dengan jenis benihnya), dan media semai dapat diletakkan di tempat 

penyemaiyan bisa berupa polibag mini/tray, media yang digunakan adalan 

cocofit / kompos. 

Gambar 3. Persemaiyan 
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Gambar 4. Pembibitan 

3. Penanaman 

Penanaman dilakun dengan membuat jarak tanam 40 x 60 cm atara 

bibit ketimun. Jika mengunakan biji maka Setiap lubang diisi dengan 2 biji 

per lubang, sedangkan jika mengunakan bibit maka per lubang hanya diisi 1 

dengan usia bibit 5 – 7 hari setelah semai. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan dengan cara penyulaman dan dilakun pada 

umur 5 – 7 hari setelah tanam. Dan dilakukan pemasangan ajir bisa dipasang 

secara tegak atau piramid pada setiap lubang tanam, ukuran ajir 170 cm tali 

dipasang mulai dari ujung ajir kebawah, dengan jarak antar tali 20 cm.  

5. Pengairan dan Drainase 

Pengairan disesuaikan dengan kondisi kelembaban tanah terutama 

dimusim  kemarau. Pengaturan drainase sangatlah penting terutama 

dimusimpenghujan, untuk membuang kelebihan air. 

6. Penyiangan 

Disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma dengan cara mekanis 

atau  kimia (Herbisida ). 
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7. Perambatan dan mengikat 

Perambatan dan pengikatan dilakukan pada tanaman berumur sekitar 

15 – 20 hari, dengan cara merambatkan dan mengikat batang utama pada ajir 

yang tersedia. 

8. Wiwil dan toping 

Wiwil dilakukan pada cabang batang 1 – 3, dengan tujuan supaya 

pertumbuhan terfokus pada batang utama dan terbentuknya buah lebih 

silindris dan seragam. Wiwil juga dilakukan pada buah pertama, dengan 

tujuan perkembangan buah pada cabang berikutnya bisa lebih besar, seragam 

dan silindris, karena buah pertama pada batang utama bentuk dan ukurannya 

tidak besar dan tidak silindris, disisi lain buah tersebut banyak menyerap 

makanan sehingga mengganggu buah diatasnya.       

Toping  dilakukan pada batang utama  ruas ke 6, dengan tujuan akan 

mengeluarkan 6 cabang  dan buah yang serempak. Toping juga bisa dilakukan 

pada ujung cabang 2 ruas/daun diatas buah  ini dilakukan pada tanaman yang 

cabangnya diwiwil 1 -3 ruas. 

9. Pemupukan 

a.   Pemupukan ke I  ( umur 10 – 15 hst/pertumbuhan awal)  

Jenis pupuk  NPK  15-15-15/16-16-16, dengan cara ; 

1.) Pupuk  kocor/dilarutkan dalam air, dengan   konsentrasi  25-50 gr/ Lt air   

dosis  aplikasi 25-50  cc/tan . 

2.) Pupuk ditugal , dengan jarak 10 – 15 cm dari batang tanaman, dosis 

pertanaman 2.5-3 gr . 
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b.  Pemupukan ke II ( umur 20 – 25 hst/pertumbuhan batang)  

Jenis pupuk, dosis dan aplikasi sama dg pupuk I. 

c.  Pemupukan ke III (umur 30-35 hst/fase berbunga)  

1.)  pupuk dikocor/dilarutkan dalam air, dengan konsentrasi 25 – 50 gr/ltr air, dosis 

aplikasi 100 cc/tan.   Atau  

2.) pupuk ditugal dengan  jarak 15-20 cm dari  batang tanaman, dosis pertanaman 

3– 5 gr  

d. Pemupukan ke IV  dan Seterusnya (fase berbuah) 

interval 10 hari sekali atau disesuaikan dengan kondisi tanaman, dosis aplikasi 

sama dengan  pemupukan ke III. 

Gambar 5. Pemupukan 

10. Aplikasi ZPT, PPC dan Pelekat 

ZPT adalah zat pengatur tumbuh yang sangat diperlukan oleh 

tanaman, terutama zpt yang mengandung Giberrelin (GA3), Auksin (IAA) 

dan sitokinin. Aplikasikan zpt terutama pada fase pertumbuhan, sedangkan 

fase generatif tidak diperlukan, yaitu umur 10 – 15 hst dan Umur 20 -  25 hst. 
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PPC adalah pupuk pelengkap cair yang diaplikasikan lewat daun, ppc 

sangat diperlukan sebagai tambahan bahan makanan terutama unsur mikro 

(ca, mg, bo, s, fe, zn) dan makro (N,P,K). Aplikasi ppc dimulai sejak fase 

vegetatif sampai generatif , yaitu umur 10 – 15 hst, umur  20- 25 hst, Umur 30 

– 35 hst, Umur 40- 45 hst.  

ZPT dan PPC bisa diaplikasikan bersamaan pada saat pengendalian 

hama dan penyakit, kecuali dengan pestisida yang bersifat alkhalis/basa kuat. 

Pelekat berfungsi untuk meningkatkan daya kerja pestisida yang diaplikasikan 

pada tanaman, terutama adalah dimusim penghujan. 

Gambar 6. Aplikasi ZPT 

11. Penyakit 

Penyakit adalah sebuah kondisi yang mengakibatkan tanaman tidak 

bisa tumbuh dengan normal, dikarenakan adanya gangguan pada organ 

tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme pengnggu, hama, virus atau 

kondisi tanah yang kekurangan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. 

Contoh penyakit pada tanaman ketimun sebagai berikut : 
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1. Bercak Daun ( Downy mildew) 

a. Dampak serangan :  

Daun bercak –bercak kekuningan dan berjamur/ berspora, serangan 

berat daun mengering. menyerang saat kelembaban udara tinggi dan 

temperatur rendah (< 25 °c) 

b. Pengendalian :  

Penyemprotan pada bagian bawah permukaan daun dengan fungisida 

berbahan aktif mankozeb / klorotalonil / tembaga sulfat/ azoksistrobin  

2. Jemur Tepung (Powdery mildew) 

a. Dampak serangan :  

Permukaan daun tertutupi Tepung putih, menyebabkan daun 

menguning dan mengering. Menyerang pada saat tanah kering / suhu tinggi, 

kelembaban udara tinggi. 

b.  Pengendalian  :   

Menyemprot dengan funggisida berbahan aktif  tembaga sulfat / 

azoksitrobin / klorotalonil  
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3. Virus Kuning (Cucumber mozaik virus) 

a. Dampak serangan :  

Daun belang- belang berwarna kuning, berkerut dan keriting.  

b. Pengendalian : 

   Menyemprot vektor dengan insektisida berbahan aktif  imidakloprid/  

karbosulfan  

4. Penyakit layu bakteri (Pseudomonas SP)     

a. Gejala serangan :  

Daun layu disaat siang dan sore  meskipun kondisi air cukup, saat pagi 

segar lagi, keadaan ini akan terjadi beberapa hari, sehingga pada akhirnya 

tanaman akan layu secara total dan permanen, ciri-ciri lain jika batang 

dipotong akan mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan  atau putih pekat 

yang berbau tidak enak. 

b. Pengendalian:  

Perendaman bibit sebelum tanam dan penyiraman perakaran dengan 

bakterisida bactomicin, agrimycin (oxytetracycline), Agrept (streptomycin 

sulfat) konsent 2 gr/lt. 
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5. Penyakit layu cendawan (Fusarium   oxysporium) 

a. Dampak serangan  : 

Tanaman layu secara tiba-tiba dan permanen, Jika tanaman dicabut, 

perakaran tampak kecoklatan dan terdapat spora pada pangkal batang, jika 

batang dipotong atau dibelah akan kelihatan warna kecoklatan jaringan 

tanaman yang rusak. 

b. Pengendalian : 

Penyemprotan/penyiraman pada bagian pangkal batang dengan  

Fungisida  berbahan aktif mankozeb/klorotalonil. 

6. Penyakit scab/kudis (Cladosporium cucumerinum.) 

a. Dampak serangan ; 

Warna buah muda bertotol-totol, kasar dan bentuknya tidak normal. 

b. Pengendalian ; 

Penyemprotan dengan fungisida mankozeb/ klorotalonil/ azoksistrobin 

. 

7. Panen  

Panen dilakuakan mulai umur sekitar 50-60 hari setelah tanam sampai selesai. 

Dengan cicri-ciri buah kelihatan berwarna kuning dan jika buah ketimun dipatahkan 

biji ketimun akan terlihat besar dan sudah berisi. 
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Gambar 7. Proses Pengambilan Biji 

 

2.2.5 Biaya Produksi 

Biaya adalah pengeluaran yang belum habis masa manfaatnya, jadi masih 

harus dibebankan pada periode berikutnya. Sama halnya dengan pendapatan, biaya 

juga perlu diperhatikan karena informasi mengenai biaya yang sistematis, diperlukan 

oleh pihak manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan 

yang penting dalam rangka memperoleh laba maksimal bagi perusahaan. Biaya 

timbul dalam usaha menciptakan pendapatan dan mengakibatkan pengurangan aktiva 

netto perusahaan termasuk di dalamnya pengenaan pajak tertentu oleh badan 

pemerintah. 

Istilah biaya (cost) dan beban (expense) seringkali digunakan dalam arti yang 

sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan. Beban adalah biaya yang secara 

langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan 

pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat 

ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan ekonomis 

yang diperlukan untuk memperoleh barang  dan  jasa. 
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Menurut para akuntan yang dikutip oleh Harnanto (2002:92) ”Biaya adalah 

pengorbanan yang terjadi untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan oleh 

perusahaan”. Sedangkan beban menurut Harnanto (2000:92) ”Beban adalah aliran 

keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode 

akuntansi yang terjadi dalam aktivitas produksi dan penjualan barang, penyerahan 

jasa, atau aktivitas lain yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan 

ekonomi untuk memperoleh penghasilan. Pengorbanan ekonomi dapat dibedakan atas 

dua macam, yaitu : 

a. Pengorbanan yang telah terjadi (expired) 

b. Pengorbanan yang kemungkinan akan terjadi (unexpired) 

Beban sama artinya dengan expired cost, yaitu pengeluaran yang dilakukan 

untuk menghasilkan penghasilan pada periode berjalan sehinnga harus dibebankan 

pada periode tersebut. Sedangkan unexpired cost adalah bagian biaya yang ditunda 

pembebanannya untuk periode berikutnya karena biaya-biaya itu berkaitan dengan 

pendapatan dimasa yang akan datang. 

Pengertian lain dari biaya adalah suatu nilai tukar, prasyarat atau pengorbanan 

yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan prasyarat atau 

pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas 

atau aktiva lainnya pada saat ini atau pada saat mendatang atau dengan kata lain biaya 

adalah pengeluaran yang belum habis masa manfaatnya dan harus dibebankan pada 

periode berikutnya. 
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Beban adalah biaya yang habis terpakai (cost expiration) atau alokasi biaya 

yang sudah habis masa manfaatnya dan seluruhnya telah dibebankan pada periode 

berjalan seta merupakan pengurangan aktiva bersih perusahaan. Didalam akuntansi 

kita telah mengenal apa saja yang termasuk beban ini, seperti harga pokok penjualan, 

beban atau biaya operasi, beban diluar usaha, pos-pos luar biasa. Dalam laporan 

keuangan pengelompokan terhadap biaya harus dilakukan dengan tepat. 

Pengelompokan ini diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat 

membantu manajemen mencapai tujuannya. 

Jenis – jenis biaya produksi : 

a. Biaya tetap atau fixed cost (FC) 

Biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bergantung 

pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusutan peralatan, 

sewa gedung atau penyusutan gedung, pajak perusahaan, dan biaya 

administrasi. 

b. Biaya variabel atau variable cost (VC) 

Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang 

dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, 

semakin besar pula jumlah biaya variabelnya. Contohnya, biaya bahan baku 

dan upah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang 

dihasilkannya. 

c. Biaya total atau total cost (TC) 

Jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode 
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tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut biaya total dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = biaya total (total cost) 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = biaya variabel (variable cost) 

2.2.6 Pendapatan 

Konsep mengenai pendapatan belum dapat dirumuskan dengan jelas dalam 

literatur akuntansi, karena pendapatan ini sangat erat kaitannya dengan pengukuran, 

penetapan waktu dalam konteks sistem pembukuan berpasangan. Sehubungan dengan 

hal diatas, pengertian pendapatan dapat berbeda-beda tergantung dari sudut mana 

pendapatan ini dipandang. Pada dasarnya ada dua pendekatan terhadap konsep 

pendapatan yang dapat ditemukan dalam literatur akuntansi yaitu : 

a. Pendekatan pendapatan yang memusatkan perhatian pada arus masuk aktiva

yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

b. Pendekatan pendapatan yang memusatkan perhatian pada penciptaan barang

dan jasa. Ikatan Akuntan Indonesia (2004:23.2) menyatakan bahwa

”Pendapatan adalah arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari

aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi kenaikan

modal”.
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Pendekatan yang menekankan pada arus masuk, dapat kita lihat dari 

pengertian yang terdapat dalam FASB yang dikutip oleh Smith Skousen (2001:27) 

pendapatan diakui sebagai ”arus masuk atau peningkatan aktiva lain sebuah entitas 

atau penetapan utangnya (atau kombinasi dari keduany) dari pengantaran barang atau 

produksi barang yang menyumbangkan pelayanan atau melakukan aktivitas lain yang 

membentuk operasi pokok atau operasi sentral yang sedang berlangsung dari suatu 

aktivitas”. 

Menurut Rosjidi (1999:128) ”Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva 

atau penurunan jumlah kewajiban perusahaan, yang timbul dari transaksi penyerahan 

barang dan jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode yang dapat diakui 

dan diukur berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum”. Dalam pengertian ini 

pendapatan yang diperoleh dari transaksi penyerahan barang atau jasa atau aktivitas 

usaha lainnya itu adalah yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan untuk 

memperoleh laba usaha yang dapat mempengaruhi terhadap jumlah ekuitas pemilik. 

Dengan demikian, tidak termasuk dalam pengertian pendapatan, adalah peningkatan 

aktiva perusahaan yang timbul dari pengadaan aktiva, investasi oleh pemilik, 

pinjaman ataupun koreksi laba rugi pada periode sebelumnya. 

Menurut Belkaoui (2000:178) Pendapatan diinterprestasikan sebagai : 

1. Aliran masuk asset bersih yang berasal dari penjualan barang dan jasa. 

2. Aliran keluar barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan. 

3. Produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh 

perusahaan selama periode waktu tertentu. 
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Menurut Henry (2000:358) ”Pendapatan (revenue) adalah arus masuk  dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu 

periode bilamana arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi pemodal”. Pendapatan dapat di hitung dengan rumus 

sebagi berikut :  

Pd = TR - TC 

Keterangan : 

Pd = Pendapatan Usaha 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

(Soekartawi, 1995). 

 

2.2.7 Penerimaan 

Penerimaan atau Revenue adalah semua penerimaan produsen dari hasil 

penjualan barang atau outputnya. Penerimaan total dalah jumlah seluruh penerimaan 

perusahaan dari hasil penjualan sejumlah produk (barang yang dihasilkan). Cara 

untuk menghitung penerimaan total dapat dilakukan dengan mengalikan jumlah 

produk dengan harga jual produk per unit. Jika dirumuskan sebagai berikut : 
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TR = Q x P 

Keterangan: 

TR = Penerimaan total perusahaan 

Q = Jumlah produk yang dihasilkan 

P = Harga jual per unit  

2.2.8 Efisiensi Usaha 

Perhitingan efisiensi usahatani yang sering digunakan adalah Revenue Cost 

Ratio (R/C Ratio) merupakan perbandingan (Ratio atau Nisbah) antara penerimaan 

(Revenue) dengan biaya (Cost). R/C Ratio dirumuskan sebagai berikut:  

Keterangan rumus R/C Ratio diatas, apabila dipergunakan untuk menghitung 

efisiensi usaha adalah sebagai berikut : 

TR = Besarnya penerimaan usaha (Rp/Ha). 

TC = Besarnya biaya usaha (Rp/Ha). 

Keterangan kriteria dari rumus R/C Ratio diatas sebagai berikut : 

Jika R/C >1, berarti bahwa usaha adalah efisien atau menguntungkan. 

R/C =1, berarti bahwa usaha adalah impas. 

R/C <1, berarti bahwa usaha adalah tidak efisien atau rugi. 

Semakin besar R/C Ratio, maka akan semakin besar pula efisiensi usahatani 

yang diusahakan oleh petani, serta memperoleh pendapatan yang maksimal. Hal ini 

dapat dicapai bila petani mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan efisien 

(Soekartiwi, 2001).  
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2.3 Kerangka Pikiran 

Proses produksi memerlukan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya biaya yang 

timbul sebagai akibat dari proses produksi perlu di kendalikan agar dapat dicapai oleh 

perusahaan. Menurut daljon (2001:212). 

Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalan biaya perawatan. Biaya 

perawatan adalah biaya alat-alat luar seperti biaya untuk pupuk, obat-obatan, upah 

tenaga kerja luar, pajak dan lain lain, sementara penerimaan adalah keseluruhan nilai 

produk dari benih timun hibrida yang diperoleh oleh perusahaan.  

Untuk mengetahui bagaimana analisis biaya produksi benih ketimun hibrida 

maka diperlukan penelitian secara langsung, dimana dengan mengetahui biaya 

produksi, penerimaan usaha, pendapatan usaha dan efisiensi usaha itu sendiri. 

Kerangka pemikiran  Analisis Biaya Produksi Benih Ketimun Hibrida dapat dilihat 

pada Bagan 1. 
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran Analisis  Biaya Produksi Benih Ketimun Hibrida 

Biaya Produksi 

Sewa gedung 

Pajak 

Biaya variabel atau variable cost (VC) 

Analisis Usaha 

Biaya tetap atau fixed cost (FC) 

Bahan baku 

Upah 

Analisis biaya produksi benih 

ketimun hibrida 

Produksi Benih 

Ketimun Hibrida 
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Kerangka pemikiran dari analisis biaya produksi benih ketimun hibrida di CV. 

Aura Seed Indonesia yaitu ada beberapa biaya yang diamati yaitu biaya tetap, biaya 

variabel dan biaya total, Biaya tetap meliputi sewa gedung, pajak tanah, perusahaan, 

dan biaya administrasi. Biaya variabel meliputi upah,bahan baku dan pupuk 


