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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Malini dan Oktanina (2014) yang berjudul “Analisis Keuntungan 

dan Nilai Tambah (Added Value) Pengolahan Kerupuk Udang dan Pemasarannya 

di Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan” 

penelitian ini menunjukan R/C rasio dari usaha kerupuk udang adalah sebesar 

1,33 yang berarti usaha kerupuk udang ini efisien untuk dijalankan. Nilai tambah 

yang didapatkan dari pengolahan kerupuk udang atau kemplang udang per 

kilogramnya adalah sebesar Rp.6.868,-. Kerupuk udang dipasarkan melalui tiga 

saluran pemasaran. 

      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. 
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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 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. 

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 
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produksi. Kendala yang dihadapi adalah waktu proses produksi, modal, cuaca 

(sinar matahari), peralatan kerja dan bahan baku. 

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 Kerangka Teori 

2.2.1 Karakteristik Industri Perikanan 

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, 

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu 

sistem bisnis perikanan (UU Perikanan No. 45 Tahun 2009). Industri Perikanan 

merupakan industri yang menggunakan ikan sebagai bahan baku untuk diolah 

melalui transformasi dan pengawetan dengan cara melakukan proses perubahan 

fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi untuk menghasilkan 

produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. 

Pengolahan ikan merupakan salah satu dari kegiatan perikanan yang 

bertujuan untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan sehingga mampu 

disimpan dalam waktu lama. Terdapat beberapa cara pengolahan lain, yaitu 

pendinginan, pembekuan, pengasapan, penggaraman, pemindangan dan peragian 
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ikan (Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, 2000). 

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan 

kegiatan mengubah barang dasar ecara mekanik, kimia atau dengan tangan 

sehingga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi atau mengubah barang 

dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan 

maksud mendekatkan produk tersebut kepada konsumen akhir (BPS, 2002) 

Proses pengolahan berkaitan dengan penerapan teknologi dalam upaya 

meningkatkan produksi dan nilai tambah suatu komoditas. Apabila terjadi 

peningkatan nilai tambah maka harga komoditas juga akan mengalami 

peningkatan. Suatu komoditas yang telah mengalami proses pengolahan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan industri serta bahan pakan 

(Krisnamurthi, 2006) 

Hubeis (1997) menyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah 

mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: 

a. Kelebihan:  

1. Organisasi internal sederhana terutama pada usaha mikro, kecicl  

dan menengah, sedangkan pada usaha menengah cukup terstruktur  

2. Mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan/padat karya dan 

berpeluang untuk mengisi pasar ekspor dan mensubstitusi impor 

3. Relatif aman bagi perbankan dalam pemberian kredit  

4. Bergerak di bidang usaha yang cepat menghasilkan  

5. Mampu memperpendek rantai distribusi  

6.  Fleksibel dalam pengembangan usaha  
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b. Kekurangan  

1. Lemah dalam kewirausahaan dan manajerial  

2.  Keterbatasan ketersediaan keuangan  

3. Ketidak mampuan pemenuhan aspek pasar  

4. Keterbatasan pengetahuan produksi dan teknologi  

5. Ketidakmampuan informasi  

6. Tidak didukung kebijakan dan regulasi memadai  

7. Tidak terorganisir dalam jaringan dan kerjasama  

8. Sering tidak memenuhi standar 

2.2.2 Industri Rumah Tangga 

Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan menimbulkan adanya 

ketidakserasian antara lokasi penduduk dan lokasi sumber alam. Sebagian besar 

penduduk terpusat di Pulau Jawa, sedangkan kebanyakan sumber alam terletak di  

kepulauan yang lain. Kenyataan ini menimbulkan kecenderungan bahwa di Pulau  

Jawa berkembang industri yang berdasarkan atas peranan tenaga kerja (labour-

based industries), sedangkan di luar Pulau Jawa berkembang industri yang  

berdasarkan pengembangan sumber daya alam (resources-based industries) yang 

bersifat padat modal dengan penggunaan teknologi maju. 

Membicarakan perkembangan industri tentunya tidak saja ditujukan hanya  

kepada industri-industri besar dan sedang tetapi perhatian yang sepadan harus  

pula diarahkan kepada industri-industri kecil atau rumah tangga. Sebab pada  

kenyataannya, industri jenis ini masih sangat diperlukan sampai waktu tidak  

tertentu untuk memberikan kesempatan kerja sekaligus pemerataan pendapatan 

(Todaro, 1994). 
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Menurut Aristanto (1996), sektor industri di Indonesia dibagi menjadi empat 

kelompok yaitu :  

1. Industri besar yaitu industri  yang  proses  produksinya  secara keseluruhan 

sudah menggunakan mesin dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang.  

2. Industri sedang yaitu industri yang proses produksinya menggunakan 

mesin sebagian dan tenaga kerja yang digunakan berkisar 20-99 orang. 

3. Industri kecil yaitu umumnya memakai sistem pekerja upahan, dengan 

jumlah tenaga kerja 5-19 orang. 

4. Industri rumah tangga yaitu industri yang mempunyai tenaga kerja kurang 

dari 5 orang dan terdapat dipedesaan. 

Kegiatan industri kecil lebih-lebih rumah tangga yang jumlahnya sangat 

banyak  di Indonesia memiliki kaitan yang dekat dengan mata pencaharian 

pertanian di  daerah pedesaan, serta tersebar diseluruh tanah air. Kegiatan ini 

umumnya merupakan pekerjaan sekunder para petani dan penduduk desa yang 

memiliki arti sebagai sumber penghasil tambahan dan musiman (Rahardjo, 1986). 

Menurut Soekartawi (1990), industri skala rumah tangga dan indusri kecil yang 

mengolah hasil pertanian mempunyai peranan penting yaitu : 

1. Meningkatkan nilai tambah 

2. Meningkatkan kualitas hasil 

3.  Meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

4. Meningkatkan ketrampilan produsen 

5. Meningkatkan pendapatan produsen 
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2.2.3 Pendapatan 

Pendapatan merupakan suatu tujuan utama dari perusahaan karena dengan 

adanya pendapatan maka operasional perusahaan kedepan akan berjalan dengan 

baik atau dengan kata lain bahwa pendapatan merupakan suatu alat untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Winardi (1992). mengemukakan 

pengertian pendapatan adalah sebagai saluran penerimaan baik berupa uang 

maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri yang dimulai 

dengan sejumlah uang atau jasa atas dasar harga yang berlaku pada saat itu. 

Selanjutnya pendapatan dapat dibedakan antara lain: 

1. Sektor pekerja pokok yaitu yang menjadi sumber utama kehidupan 

keluarga. 

2. Sektor pekerjaan sampingan. yaitu pekerjaan yang hasilnya dipakai 

sebagai penunjang untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga. 

3. Sektor subsistem yaitu sumber pendapatan yang sering diartikan sebagai 

pekerjaan yang menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi sendiri. 

pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek 

ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan sebagai balas jasa dari 

penyerahan prestasi tersebut untuk mempertahankan hidupna. Hendrikson (1999) 

mengatakan bahwa pendapatan adalah merupakan arus masuk aktiva atau pasiva 

bersih ke dalam usaha sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Supriyono (1999) 

pendapatan perkapita rata-rata masyarakat kita sampai saat ini masih tergolong 

rendah sehingga hampir seluruh pendapatan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah pendapatan seseorang yang diperoleh sehari-
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hari sangat tergantung dari jenis pekerjaan itu sendiri dan tingkat pendidikannya 

juga. 

Membahas dan membicarakan masalah pendapatan pemikiran orang selalu 

tertuju pada nilai uang yang diterima oleh seseorang bahkan masih banyak 

pengertian lain yang timbul  dalam diri seseorang. Pengertian pendapatan yang 

dimaksud disini adalah semua barang-barang dan jasa-jasa  serta uang yang 

diterima baik secara individu maupun golongan masyarakat dalam jangka waktu 

tertentu. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang sangat tergantung pada 

ketrampilan, keahlian, luasnya kesempatan kerja dan besarnya modal yang 

digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalam suatu periode tertentu 

yang juga sering disebut dengan investasi, jadi jika  investasi besar maka 

pendapatan mereka juga akan bertambah. 

Secara harfiah pendapatan dapat diartikan sebagai hasil kerja atau usaha 

yang dilakukan oleh seseorang. Para ahli juga memberikan batasan-batasan 

akhirdari pendapatan yang cukup berbeda-beda menurut disiplin ilmu yang  

merekamiliki. Namun tujuan akhir dari arti pendapatan yang mereka berikan 

mempunyaiprinsip dan pandangan yang sama. 

2.2.4 Nilai Tambah 

Pada proses distribusi komoditas pertanian terjadi arus yang mengalir dari   

hulu ke hilir, yang berawal dari petani dan berakhir pada konsumen akhir. 

Komoditas pertanian mendapat perlakuan-perlakuan seperti pengolahan, 

pengawetan, dan pemindahan untuk menambah kegunaan atau menimbulkan nilai  

tambah. Ada dua cara untuk menghitung nilai tambah yaitu dengan cara 
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menghitung nilai tambah selama proses pengol ahan dan menghitung nilai tambah  

selama proses pemasaran. 

Industri pengolahan hasil pertanian dapat menciptakan nilai tambah. Jadi 

konsep nilai tambah adalah suatu pengembangan nilai yang terjadi karena adanya 

input fungsional seperti perlakuan dan jasa yang menyebabkan bertambahnya 

kegunaan dan nilai komoditas selama mengikuti arus komoditas pertanian  

(Hardjanto, 1993). Selanjutnya perlakuan-perlakuan serta jasa-jasa yang dapat  

menambah kegunaan komoditi tersebut disebut dengan input fungsional. Input  

fungsional dapat berupa proses mengubah bentuk (from  utility), menyimpan  

(time  utility), maupun melalui proses pemindahan tempat dan kepemilikan.   

Sumber-sumber nilai tambah dapat diperoleh dari pemanfaatan faktor-faktor 

produksi (tenaga kerja,modal,sumberdaya alam dan manajemen). Karena  itu, 

untuk menjamin agar proses produksi terus berjalan secara efektif dan efisien 

maka nilai tambah yang diciptakan perlu didistribusikan secara adil. Analisis nilai 

tambah merupakan metode perkiraan sejauh mana bahan baku yang mendapat 

perlakuan mengalami perubahan nilai (Hardjanto, 1993).  

Menurut Hayami, et all (1987), analisis nilai tambah pengolahan produk 

pertanian dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu melalui perhitungan nilai  

tambah per kilogram bahan baku untuk satu kali pengolahan yang menghasilkan 

produk tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk pengolahan 

dapat dikelompokan 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 ialah  

harga output,upah kerja, harga bahan baku, dan nilai input lain selain bahan baku 
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dan tenaga kerja. Nilai input lain adalah nilai dari semua korbanan selain bahan  

baku dan tenaga kerja yang digunakan selama proses pengolahan berlangsung.  

Nilai ini mencakup biaya modal dan gaji pegawai tak langsung.Dalam industri,  

nilai tambah berarti ukuran untuk menyatakan sumbangan proses produksi 

terhadap nilai jual suatu barang. Nilai tambah tersebut dapat dinyatakan untuk  

tiap meter kubik kayu bulat, setiap dolar modal, setiap orang kerja, dan 

sebagainya.   

Nilai tambah menurut Gittinger (1986) adalah nilai  output dikurangi input  

yang dibeli dari luar. Dalam tiap satuan produksi, nilai  tambah diukur dengan  

perbedaan antara nilai output perusahaan dan nilai seluruh input yang dibeli dari 

luar perusahaan.  

Besarnya nilai tambah tergantung dari teknologi yang digunakan dalam  

proses produksi dan adanya perlakuan lebih lanjut terhadap produk yang  

dihasilkan. Suatu perusahaan dengan teknologi yang baik akan menghasilkan 

produk dengan kualitas yang lebih baik pula, sehingga harga produk akan lebih  

tinggi dan akhirnya akan memperbesar nilai tambah yang diperoleh (Suryana, 

1990). 

2.2.5 Biaya 

Biaya merupakan nilai dari semua masukan ekonomik yang diperlukan,  

yang dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk menghasilkan sesuatu produk 

(Prasetya, 1995). Biaya dalam proses produksi berdasarkan jangka waktunya 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu biaya jangka pendek dan jangka panjang.  

Biaya jangka pendek berkaitan dengan penggunaan biaya dalam waktu atau 

situasi yang tidak lama, jumlah masukan (input) faktor produksi tidak sama,  
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dapat berubah-ubah. Namun demikian biaya produksi jangka pendek masih dapat  

dibedakan adanya biaya tetap dan biaya variabel, sedangkan dalam jangka  

panjang semua faktor produksi adalah biaya variabel. Pada dasarnya biaya yang  

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

variabel (variable costs). 

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

pembayaran input-input tetap dalam proses produksi jangka pendek. Perlu  

dicatat bahwa penggunaan input tetap tidak tergantung pada kuantitas 

output yang diproduksi. Dalam jangka pendek yang termasuk biaya tetap 

adalah biaya untuk mesin dan peralatan, 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 dicatat bahwa penggunaan input variabel tergantung pada kuantitas 

output yang diproduksi dimana semakin besar kuantitas output yang  

diproduksi, pada umumnya semakin besar pula input variabel yang 

digunakan. Dalam jangka pendek, yang termasuk biaya variabel adalah  

biaya atau upah tenaga kerja lansung, biaya bahan penolong dan lain-lain. 

Biaya yang digunakan untuk produksi dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 

1. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dibayarkan selama 

proses produksi oleh produsen untuk masukan (input) yang berasal 

dari luar seperti penggunaan tenaga kerja dan sarana produksi dari 

luar.  
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2. Biaya implisit adalah biaya dari faktor produksi sendiri yang 

diikutsertakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk 

(output). Termasuk dalam biaya ini antara lain adalah biaya 

penyusutan, sewa tanah milik sendiri, upah tenaga kerja keluarga dan 

bunga modal sendiri (Djuwari, 1994) 

2.2.6 Penerimaan 

Penerimaan adalah perkalian antara produksi 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) 

Semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan semakin tinggi harga per 

unit produk bersangkutan, 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 diterima oleh produsen dikurangi dengan biaya total yang 

dikeluarkan akan memperoleh pendapatan bersih yang merupakan keuntungan 

yang diperoleh produsen (Soekartawi, 1999). 

2.2.7 Efisiensi Usaha 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 

besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 

Pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984;4) yang mengutip pernyataan H. 
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Emerson adalah Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input 

(masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang 

dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan 

sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah 

diselesaikan 

Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya bagaimana 

menggunakan faktor produksi tersebut digunakan seefisien mungkin. Dalam 

terminologi ilmu ekonomi, pengertian efisien dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu :  

a) Efisiensi teknis 

b) Efisiensi alokatif (efisiensi harga) 

c)  Efisiensi ekonomi 

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis (efisien  

teknis) jika faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimal.  

Efisiensi alokatif (efisiensi harga) jika nilai dari produk marginal sama dengan  

harga faktor produksi yang bersangkutan. Dikatakan efisien ekonomi jika suatu  

usaha tersebut mencapai efisiensi teknis sekaligus mencapai efisiensi harga 

(Soekartawi, 1993). 

Perhitungan efisiensi usahayang sering digunakan adalah Return Cost Rasio  

(R/C Ratio). R/C rasio menunjukkan pendapatan kotor (penerimaan) yang  

diterima untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk memproduksi sekaligus 

menunjukkan kondisi suatu usaha. Ukuran kondisi tersebut sangat penting karena  

dapat dijadikan penilaian terhadap keputusan perusahaan dan kemungkinan  

pengembangan usaha tersebut. Pendapatan yang tinggi tidak selalu menunjukkan  
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efisiensi yang tinggi, karena kemungkinan pendapatan yang besar tersebut  

diperoleh dari investasi yang besar. Efisiensi mempunyai tujuan memperkecil  

biaya produksi per satuan produk yang dimaksud agar memperoleh keuntungan 

yang optimal. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

memperkecil biaya keseluruhan dengan mempertahankan tinhkat produksi yang 

telah dicapai atau memperbesar produksi tanpa meningkatkan harga keseluruhan. 

Salah satu efisiensi adalah R/C rasio (Rahardi, 1999). 

Menurut Soekartawi (1991), efisiensi usaha dapat dihitung dari 

perbandingan  antara besarnya penerimaan dan biaya yang digunakan untuk 

produksi yaitu  dengan  menggunakan  R/C rasio. Secara matematis  

sebagai berikut : 

R/C Rasio  =  

Keterangan :  

PT  : Penerimaan Total 

BT  : Biaya Total 

2.2.8 Kerangka Pemikiran 

 Proses pengolahan kerupuk ikan janggalak akan memberi nilai tambah 

bagi ikan janggalak itu sendiri. Produk kerupuk ikan janggalak memerlukan 

faktor-faktor produksi mulai dari tenaga kerja, peralatan produksi, bahan-bahan 

tambahan dan lain-lain 
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BIAYA 

Alat 

produksi 

Tenaga 

kerja 

Bahan baku 

Produksi 

kerupuk ikan 

Nilai 

tambah 

Penerimaan 

Pendapatan 

Efisiensi 

K = kapasitas produksi 

B = bahan baku 

T = tenaga kerja 

U = upah tenaga kerja 

H = harga output 

h  = harga bahan baku 

L  = nilai input lain 


