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BAB II 
TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai industri, terutama tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Disini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian sebagai bahan 

acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu : 

Penelitian yang pertama mengutip dari Margi dan Balkis (2013) dengan 

judul “Analisis Pendapatan Dan Efisiensi Usahatani Padi Sawah Di Desa 

Kota Bangun Kecamatan Kota Bangun”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pendapatan usahatani padi sawah dan mengetahui 

pendapatan petani padi sawah petani di Desa Kota Bangun I, Kecamatan Kota 

Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dimulai pada bulan Juli 

sampai September 2013, dengan lokasi penelitian berada di Desa Kota 

Bangun I, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kutai Kartanegara. Metode 

yang digunakan adalah metode simple random sampling. Data yang 

dibutuhkan oleh penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan observasi dan wawancara dengan responden menggunakan 

kuesioner yang telah disusun sesuai dengan penelitian. Sedangkan data 

sekunder didapat dari studi kepustakaan dan informasi institusi yang terkait 

dengan pelaksanaan penelitian.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Rata-rata biaya produksi padi 

sawah untuk satu musim adalah Rp 242.032.750,00 mt-1 atau Rp 

6.050.819,00 mt-1 responden. Petani pendapatan total adalah Rp 950,836. 
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000,00 mt-1 atau Rp 23.770.900,00 mt-1 responden-1 dan pendapatan 

usahatani rata-rata adalah Rp 708.803.250,00 mt-1 atau Rp 17.720.081,00 

responden-1.Value rasio R / C adalah 3,87 yang berarti bahwa usahatani padi 

sawah yang diolah sudah menguntungkan maka menanam padi sawah bisa 

untuk keberlanjutan. 

Penelitian lainnya yaitu dari Putri dkk (2013) dengan judul “Analisis 

Pendapatan Dan Efisiensi Biaya Usahatani Tembakau Maesan 2 Di 

Kabupaten Bondowoso”. Kabupaten Maesan merupakan produsen tembakau 

terbesar di Bondowoso. Jumlah produksi rajangan tembakau di Kabupaten 

Maesan adalah 1.311 ton dengan total luas 1900 ha. Mayoritas penduduk di 

Kabupaten Maesan menanam tembakau. Produsen tembakau terbesar di 

Kabupaten Maesan adalah Desa Gunungsari. Jenis perkebunan tembakau di 

Desa Gunungsari adalah Tembakau Maesan 2. Penelitian dilakukan di Desa 

Gunungsari Kabupaten Maesan dengan sengaja (purposive method). Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan 30 responden. Data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah: (1) analisis 

pendapatan, dan (2) analisis rasio R / C. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Budidaya tembakau Maesan 2 di Desa Gunungari Kabupaten 

Maesan Bondowoso bermanfaat bagi petani, dengan pendapatan rata-rata 

yang diterima petani sebesar Rp 12.387.619,90 / ha / musim; (2) Penggunaan 

produksi tembakau tembakau Maesan 2 di Desa Gunungsari, Kabupaten 
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Maesan Bondowoso telah efisien, dengan rata-rata rasio R / C lebih dari satu 

yaitu sebesar 1,81. 

Selanjutnya, penelitian sejenis dilakukan Panjaitan dkk (2014) dengan 

judul “Analisis Efisiensi Produksi Dan Pendapatan Usahatani Jagung”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis tingkat efisiensi produksi 

usahatani jagung di daerah penelitian, (2) menganalisis jumlah penerimaan 

dan pendapatan usahatani jagung di daerah penelitian, (3) menganalisis nilai 

return cost ratio (R/C) serta nilai break even point (BEP) volume dan harga 

usahatani jagung di daerah penelitian. Metode penetuan sampel yang 

digunakan pada penelitian adalah simple random sampling dengan jumlah 

sampel 82 petani yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Pengujian 

hipotesis menggunakan metode (1) metode analisis fungsi Coob-Douglas 

serta alat bantu SPSS dan program Data Envelopment Analysis (DEA) untuk 

memperoleh nilai efisiensi, (2) metode analisis penerimaan dan pendapatan, 

dan (3) metode analisis R/C (Return Cost Ratio) dan BEP (Break Even 

Point).  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) nilai efisiensi harga untuk 

setiap input yaitu bibit 11,221; pupuk 2,709; herbisida 1,816 dan tenaga kerja 

1,188 dikatakan belum efisiensi (>1) dalam penggunaan input, perlu 

penambahan jumlah untuk setiap input yang digunakan. Secara teknis, 

penggunaan input produksi tidak efisien dengan nilai efisiensi 0,94125 <1, (2) 

jumlah penerimaan usahatani jagung di daerah penelitian adalah Rp 

2.709.525.000,00 dengan jumlah biaya produksi 1.513.197.460,00 sehingga 
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diperoleh total pendapatan bersih usahatani jagung di daerah penelitian 

sebesar Rp 1.196.327.540,00 dan pendapatan petani per ha sebesar Rp 

9.650.915,94, (3) nilai R/C yang diperoleh 1,79 > 1 serta nilai BEP volume 

540.722 kg dan BEP harga Rp 1.572,97 maka usahatani jagung didaerah 

penelitian layak diusahakan dan menguntungkan. 

B.   Tinjauan Pustaka 

1.   Teori Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari 

suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah 

aktivitas penjualan produk dan atau penjualan jasa kepada konsumen. Kata 

pendapatan dalam dunia bisnis bukanlah hal yang asing. Bagi investor, 

pendapatan tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan keuntungan, yang 

merupakan jumlah uang yang akan diterima setelah dikurangi dengan 

pengeluaran (Soekartawi, 1995 dalam Erwinsyah 2013). 

Dengan pendekatan ini produsen akan memperoleh keuntungan pada saat 

Marginal Cost (MC) sama dengan Marginal Revenue (MR), hubungan antara 

laba maksimum dengan pendekatan marjinal dapat dilihat dari penjelasan 

berikut. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dan total 

pengeluaran. 

𝜋𝜋 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇    

Dimana π adalah pendapatan bersih, 𝑇𝑇𝑇𝑇 (total revenue) adalah total 

penerimaan dari perusahaan yang diperoleh dari perkalian antara jumlah 

barang yang terjual dengan harga barang tersebut. 
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𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝑃𝑃 .𝑄𝑄    

𝑇𝑇𝑇𝑇 (total cost) adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam 

menghasilkan output. Untuk mencari total cost (biaya total) adalah dengan 

menjumlahkan total fixed cost (biaya tetap total) dengan total variable cost 

(biaya variabel total). 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + (𝑃𝑃1   𝑋𝑋1   +  𝑃𝑃2   𝑋𝑋2   + ⋯+  𝑃𝑃𝑛𝑛  𝑋𝑋𝑛𝑛  ) atau 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 

Keterangan: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = Total Cost 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = Total Fixed Cost 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = Total variable Cost 

2. Fungsi Produksi 

Produksi secara luas dapat diartikan sebagai pengolahan bahan 

bakumenjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi dalam arti 

ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan untuk menambah atau 

meningkatkan nilaikegunaan (utility) suatu barang dan jasa. Didalam ilmu 

ekonomi dikenal dengan adanya fungsi produksi yang menunjukkan adanya 

hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi 

(input). Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah semua korbanan yang 

diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh 

danmenghasilkan dengan baik (Soekartawi, 1991:47-48). 

Dalam bentuk matematika sederhana fungsi tersebut dituliskan 

sebagaiberikut: 



10 
 

𝑌𝑌 =  𝑓𝑓(𝑋𝑋1,𝑋𝑋2,𝑋𝑋3. . . . . . . . . . . . . . . .𝑋𝑋𝑋𝑋) 

Dimana:  𝑌𝑌 = hasil produksi fisik 

𝑋𝑋1,𝑋𝑋2. . . .𝑋𝑋𝑋𝑋 = faktor-faktor produksi 

Didalam produksi pertanian, faktor produksi memang menentukan besar 

kecilnya produksi yang akan diperoleh. Untuk menghasilkan produksi 

(output) yang optimal maka penggunaan faktor produksi tersebut dapat 

digabungkan. Dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa faktor produksi 

lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan 

aspek manajemen adalah faktor produksi terpenting diantara faktor produksi 

yang lain (Soekartawi,1991:48), seperti tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, tingkat ketrampilan danlain-lain. 

Dalam praktek, faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi ini 

dibedakan atas dua kelompok (Soekartawi, 1991:48:19). 

a. Faktor biologis, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat 

kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma dan lain 

sebagainya. 

b. Faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga tenaga kerja, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, resiko dan ketidakpastian, kelembagaan, 

tersedianya kredit dan sebagainya. 

Ditinjau dari segi pembangunan hal terpenting mengenai usaha tani 

adalah dalam usaha tani hendaknya senantiasa berubah, baik dalam ukuran 
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maupun dalam susunannya, untuk memanfaatkan periode usaha tani yang 

senantiasa berkembang secara lebih efisien. 

3. Tenaga Kerja 

Sumber alam akan dapat bermanfaat apabila telah diproses oleh manusia 

secara serius. Semakin serius manusia menangani sumber daya alam semakin 

besar manfaat yang akan diperoleh petani. Tenaga kerja merupakan 

faktorproduksi (input) yang penting dalam usaha tani. Penggunaan tenaga 

kerja akanintensif apabila tenaga kerja yang dikeluarkan dapat memberikan 

manfaat yangoptimal dalam proses produksi dan dapat menggarap tanah 

seluas tanah yangdimiliki. Jasa tenaga kerja yang dipakai dibayar dengan 

upah. Tenaga kerja yangberasal dari keluarga sendiri umumnya tidak terlalu 

diperhitungkan dan sulit diukur dalam penggunaannya atau bisa disebut juga 

tenaga yang tidak pernahdinilai dengan uang. 

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

menyatakanbahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendirimaupun untuk kebutuhan masyarakat. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga Kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di 

Indonesia dipilih batas umur minimal 10 tahun tanpa batas maksimum, 

dengan perkataan tenaga kerja Indonesia adalah setiap penduduk yang 
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berumur minimal 10 tahun atau lebih dalam hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja 

terutama di desa yang bekerja atau mencari pekerjaan. Demikian di Indonesia 

tidak memiliki jaminan sosial secarabaik hanya sebagian kecil penduduk 

Indonesia yang menerima tunjangan diharitua yakni Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Swasta (Simanjuntak,2005:3). 
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