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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

1.1 Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian oleh Samsiarti and Made (2016) dengan judul “Analisis Profitabilitas 

Usaha Keripik Sukun Pada Industri Rumah Tangga “Citra Lestari Production” Di Kota Palu”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan, struktur modal dan 

profitabilitas dari usaha keripik sukun di “Citra Lestari Production”. Penelitian ini telah 

dilaksanakan di“Citra Lestari Production" bertempat dijalan Kimaja No. 9 Kelurahan Besusu 

Kecamatan Palu Timur di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan analisis pendapatan dan 

profitabilitas untuk mengetahui kemampuan usaha dalam menghasilkan laba atau keuntungan 

pada saat memproduksi keripik sukun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

penerimaan yang diperoleh usaha keripik sukun pada industri rumah tangga “Citra Lestari 

Production” selama Bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp 44.992.000 dengan total biayayang 

dikeluarkan sebesar Rp e-J. Agrotekbis 2 (2) : 205-210, April 2014 ISSN : 2338-3011 206 

17.680.066 dan menghasilkan laba sebesar Rp 27.311.934 dan struktur modal industri rumah 

tangga“Citra Lestari Production” memiliki asset tetap yang berupa peralatan dalam 

melakukan proses produksi yaitu sebesar Rp 36.850.000 serta memiliki modal tunai milik 

pribadi yaitu sebesar Rp 77.962.000 sedangkan, profitabilitas selama kurun waktu tiga bulan 

(Januari-Maret 2013) mengalami fruktuasi dengan nilai rata-rata EAT sebesar Rp 9.057.022 

dibandingkan dengan nilai investasi sebesarRp 365.312.000 dikalikan 100 dalam satuan 

persen (%) sehingga, menghasilkan nilai rata-rata profitabilitas sebesar 2,48%. Artinya nilai 

profitabilitas menunjukan bahwa setiap penambahan Rp 1 penjualan menghasilkan laba 

bersih sebesar Rp 2,48. Perbedaan penelitian ini terletak pada komoditas yang digunakan. 
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Kesemaan penelitian ini terletak pada variabel dan analisis yang digunakan yaitu pendapatan 

dan probabilitas.  

Penelitian oleh Aziz (2016) dengan judul “Analisis Profitabilitas Usaha Bontot Dan 

Kerupuk Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Industri Rumah Tangga Di Desa 

Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang”. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan keuntungan dari produk bontot dan kerupuk pada 

industri rumah tangga Desa Domas. 2) mengetahui seberapa besar keuntungan dari produk 

bontot dan kerupuk pada industri rumah tangga Desa Domas. Pengolahan data dan analisa 

dilakukan dengan SPSS 16.0. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik industri rumah 

tangga bontot dan kerupuk ikan Payus yang berada di Desa Domas. Pengambilan responden 

dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh/sensus, pengambilan secara keseluruhan 

yaitu 17 responden, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji normalitas dan uji dua sampel 

berpasangan (paired samples t test). Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 

profit kerupuk lebih besar dari pada profit bontot. Dapat dilihat dari besarnya mean profit 

bontot sebesar 6.476.788,47 dan profit kerupuk sebesar 7.325.153,18. Paired samples t test 

menghasilkan nilai perbandingan t hitung dan t tabel dengan df = 16 dan α= 0,025 (two tailed 

test) di peroleh nilai t tabel 2,120 dan nilai t hitung -2.058, Oleh karena t hitung < t tabel (-

2,058 < 2,120) maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada perbedaan antara profit bontot 

dan profit kerupuk. Perbedaan penelitian ini terletak dari komoditas yang berbeda, analisis 

data, dan pengambilan responden. Kesamaan penelitian ini terletak pada analisis profitabilitas 

yang digunakan.  

Penelitian oleh Patoki (2017) dengan judul “Analisis Profitabilitas Keripik Singkong 

Pada Industri Rumah Tangga Pasundan Di Kota Palu”. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pendapatan dan profitabilitas usaha keripik singkong pada industri “Pasundan” di 

Kota Palu. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November – Desember 2015. Jumlah 
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Responden sebanyak 4 orang. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan dan 

profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh usaha 

olahan keripik singkong pada industry rumah tangga “Pasundan” selama Bulan November-

Desember 2015 sebesar Rp17.856.592 dengan rata-rata Rp8.928.296. Profitabilitas ratarata 

yang diperoleh Industri Rumah Tangga “Pasundan” dari Bulan November-Desember 2015 

melalui perhitungan ROI sebesar 89,39% artinya nilai profitabilitas menunjukkan bahwa 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang diinvestasikan yakni sebesar 

89,39% setiap bulannya dalam mengembalikan aset yang dimiliki industry rumah tangga 

“Pasundan”. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian. Kesamaan penelitian 

terletak pada komoditas dan alat analisis yang digunakan.  

Penelitian oleh Aisyah (2015) dengan judul “Analisis Profitabilitas Usaha 

Penggemukan Peternakan Sapi Potong”. Penelitian dilakukan di "UD Hadi Putra" Desa Ngijo 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Tujuan penelitian untuk menentukan 

profitabilitas penggemukan peternakan sapi potong. Pengamatan dilaksanakan mulai tanggal 

1 Desember 2014 hingga 1 Januari 2015. Data yang diperoleh dianalisa secara diskriptif yang 

mengacu pada persamaan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan sapi potong dikatakan 

menguntungkan berdasarkan total modal per ekor ternak pada tahun 2012- 2014 adalah 

Rp9.217.023, -, Rp9.142.650, -, Rp9.158.167,-. Total biaya per ekor pada tahun 2012-2014 

adalah Rp9.233.507, -, Rp9.149.997, -, Rp9. 163.908,-. Pendapatan pada 2012- 2014 adalah 

Rp1.448.140.000, -, Rp1.792.200.000, -, Rp2.133.220.000, -. Analisa Profitabilitas yang 

digunakan meliputi Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Turn Assets 

Turnover (TAT), Return On Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa usaha pengemukan sapi potong layak dikembangkan berdasarkan pada 

analisa tahun 2012 sampai 2014 mengenai Net Profit Margin sebesar 14,87%; 15,56%; 

18,86%, Return on Investment sebesar 15,28%; 16,50%; 21,24, Gross Profit Margin sebesar 
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16,53%; 17,29%; 20.95%, Turn Assets Turnover sebesar 1,02%; 1,06%; 1,12%, Return on 

Equity sebesar 13.46%;17,43%,25.14%. Perbedaan penelitian ini terletak pada komoditas 

yang digunakan dan lokasi penelitian. Persamaan peneitian ini terletak pada alat analisis yang 

digunakan.  

Penelitian oleh Denny Saputra (2013) dengan judul “Analisis Rasio Profitabilitas pada 

PT. Petrona Mining Contractors di Samarinda”. Tujuan penelitian untuk menentukan 

peningkatan profitabilitas pada PT. Petrona Mining Contractors pada tahun 2012. Alat 

analisis yang digunakan yaitu analisis pendapatan dan profitabilitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas pada rasio marjin laba bersih tidak mengalami 

peningkatan ataupun penurunan (stabil) sebesar 2% pada tahun 2011 maupun tahun 2012, hal 

ini dikarenakan penjualan dan biaya operasional mengalami peningkatan sebesar Rp. 

2.360.581.827,- dan biaya administrasi dan umum sebesar Rp. 135.751.012,- sedangkan 

untuk biaya operasional mengalami penurunan sebesar Rp. 47.157.804,-. Rasio pengembalian 

hanya mengalami peningkatan sebesar 1 % dari tahun 2011 sebesar 5 % menjadi 6% pada 

tahun 2012, hal ini disebabkan adanya peningkatan total aktiva dari Rp. 5.016.761.197,- serta 

peningkatan terhadap laba usaha sebesar Rp. 98.800.986,-. 

1.2 Kajian Teori  

1.2.1 Keripik Singkong  

Keripik singkong adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbiumbian 

yang mengandung pati. Biasanya keripik singkong melalui tahap pengupasan sampai hingga 

menjadi keripik, tetapi ada pula yang hanya melalui penjemuran atau pengeringan. Keripik 

ubi kayu dapat berasa dominan asin, pedas, manis, asam, gurih, atau paduan dari 

semuanya(Valentina, 2009).  

Proses dalam pembuatan keripik ubi kayu mulai bahan baku mentah sampai siap 

untuk dijual melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 
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a. Pengupasan Kulit  

Ubi kayu yang telah dipilih kemudian dikupas, sebelum dilakukan pengupasan, pada 

masing-masing ujungnya dilakukan pemotongan terlebih dahulu. Pengupasan kulit ubi kayu 

dilakukan digarit dengan ujung pisau, kemudian kulit tersebut mulai dikelupas sampai bersih. 

b. Pencucian 

Ubi kayu yang telah dikuliti kemudian dicuci dengan air hingga seluruh kotoran 

bersih. Selanjutnya, dilakukan pembilasan dengan air bersih sehingga kotoran yang melekat 

pada ubi kayu mengelupas dan benar-benar bersih. 

c. Perajangan/Pengirisan 

Ubi kayu yang telah dicuci kemudian diiris (dirajang) tipis-tipis dengan memakai 

pisau atau alat pasah sehingga diperoleh irisan yang sama tebalnya. 

d. Pengemasan 

Sebelum dikemas keripik ubi kayu diangin-anginkan sampai dingin, kemudian 

dimasukan dalam plastik polytilene dengan ketebalan 0.05 mm. Keripik ubi kayu dengan 

berat 200 gram dapat dikemas dalam plastik ukuran 20 x 25 cm. Selain menggunakan plastik 

dapat juga bisa menggunakan kaleng. Pada kemasan dicantumkan label (nama perusahaan, 

berat netto, merk dagang, ijin depkes dan lain-lain yang diperlukan). Keripik ubi kayu yang 

dikemas dalam plastik dapat tahan simpan selama 4 – 6 bulan, sedangkan yang dalam kaleng 

tahan disimpan 6 bulan.  
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1.2.2 Industri Rumah Tangga  

Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan menimbulkan adanya ketidak serasian 

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. 

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. Menurut Sukirno (2013) menyatakan bahwa industri merupakan perusahaan 

yang menjalankan kegiatan ekonomi mulai dari mengolah barang mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya. 

Pengertian sempit industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.  

Usaha Kecil dan Menengah pada kenyataannya saat ini tetap mampu bertahan dan 

mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor 

penyebab lainya. Tanpa subsidi dan proteksi Usaha Kecil di Indonesia mampu berperan 

sebagai buffer (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Menurut 

Harimurti (2009), secara umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama 

memiliki kelebihan antara lain seperti :  
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1. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya 

manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing , finance dan 

administrasi).  

2. Perusahaan keluarga, dimana pengelolaanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial 

yang handal.  

3. Sebagian besar mebuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang 

dan jasa-jasa baru.  

4.  Resiko usaha menjadi beban pemilik.  

5. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur.  

6. Mudah di bubarkan setiap saat jika dikehendaki. 

7. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasa-jasanya. 

8. Prosedur hukumnya sederhana.  

9. Pajak relatif ringan.  

10. Pemilik menerima seluruh laba 

11. Mudah dalam proses pendirianya.  

12. Mudah di bubarkan setiap saat jika dikehendaki.  

13. Pemilik mengelola secara mandiri dan tanpa ada batas waktu.  

Menurut Soekartawi, (2001) menyatakan bahwa industri skala rumah tangga dan 

indusri kecil yang mengolah hasil pertanian mempunyai peranan penting yaitu: 

Meningkatkan nilai tambah, Meningkatkan kualitas hasil, Meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja, Meningkatkan ketrampilan produsen, Meningkatkan pendapatan produsen. 

1.2.3 Analisis Profitabilitas  

A. Pengertian Profitabilitas  

Menurut Brigham (2001)Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan 

dan keputusan. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan haruslah 

berada dalam keadaan menguntungkan (Profitable). Tanpa adanya keuntungan akan sangat 
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sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditor, pemilik perusahaan dan 

terutama pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan 

inidengansebaik-baiknya, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa 

depan perusahaan.  

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas 

investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat 

menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya 

tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. 

Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas 

efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. 

Kegiatan operasional perusahaan, profit merupakan elemen yang sangat penting 

dalam menjamin kelangsungan perusahaan. Kemampuan memperoleh laba dengan 

menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat 

tercapai. Pengguna semua sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil dari pendapatan oleh penjualan yang 

dikurangkan dengan beban pokok penjualan dan beban-beban lainnya. 

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

tertentu 

2. Untuk menilai laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu  

4. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

sendiri  
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5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman 

maupun modal sendiri.  

6. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.  

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk 

1) Mengetahui besarnya laba yang diperoleh dalam satu periode;  

2) Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; 

3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu  

4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri  

B. Jenis-Jenis Profitabilitas  

Menurut Nasel (2003) Profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni 

pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Return On Investment (ROI). Salah 

satu ukuran rasio profitabilitas yang sering juga digunakan adalah Return On Equity (ROE) 

yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total 

modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang 

nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri. Cara menilai profitabilitas perusahaan 

adalah bermacam-macam tergantung dari total aktiva atau modal mana yang akan 

diperbandingkan satu dengan yang lainnya.  

Berikut merupakan rasio profitabilitas yang sering digunakan pada umumnya 

diantarannya yaitu :  

a. Rasio marjin laba kotor (Gross Profit Margin), diperoleh dengan menunjukan 

kemampuan penjualan dalam menghasilkan laba kotor.  

             Laba kotor 

Rasio marjin laba kotor =  

          Penjualan bersih  
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b. Rasio marjin laba bersih (Net Profit Margin), diperoleh dengan membandingkan laba 

bersih dengan penjualan bersih. 

 

c. Rasio pengembalian total aktiva (Return On Asset), diperoleh dengan membandingkan 

laba bersih dengan total aktiva. 

 

 

 Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

Return on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) yang positif 

menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan 

mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang 

negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan 

kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan 

tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang 

digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian 

dan akan menghambat pertumbuhan. 

d. Rasio pengembalian investasi (Return On Investment), diperoleh dengan membandingkan 

laba dengan total aktiva rata-rata. 

 

 

Laba atas investasi adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi, 

relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Jumlah uang yang diperoleh atau hilang 

            Laba bersih 

Rasio marjin laba kotor =   

          Penjualan bersih  

                            Laba bersih 

Rasio pengembalian total aktiva =  

                        Total aktiva  

                        Laba bersih 

Rasio pengembalian investasi  =  

                        Total aktiva rata-rata 
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tersebut dapat disebut bunga atau laba/rugi. Investasi uang dapat dirujuk sebagai aset, 

modal, pokok, basis biaya investasi. ROI biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase 

dan bukan dalam nilai desimal. ROI tidak memberikan indikasi berapa lamanya suatu 

investasi. ROI sering dinyatakan dalam satuan tahunan dan sering juga dinyatakan untuk 

suatu tahun kalendar atau fiskal. ROI juga dikenal sebagai tingkat laba (rate of profit) atau 

hasil suatu investasi pada saat ini, masa lampau atau prediksi di masa mendatang atau 

bahasa sederhananya ROI merupakan pengembalian keuntungan atas investasi.  

e. Rasio pengembalian ekuitas (Return On Equity), diperoleh dengan membandingkan laba 

bersih denga ekuitas. 

 

 

Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan oleh 

manajemen, oleh sebab itu akan diperhatikan oleh pemilik modal karena investor jangka 

panjang sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini misalnya bagi pemegang 

saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden. 

Rasio ini juga menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan pengembalian 

pada pemegang saham, semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena memberikan 

tingkat pengembalian yang lebih besar pada pemegang saham perusahaan.  

C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas  

Mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap profitabilitas 

suatu perusahaan, dapat digunakan rasio keuangan. Menurut Rosalina (2012), 

mengklasifikasikan angka-angka rasio keuangan sebagai berikut :  

1. Rasio Likuiditas 

                   Laba bersih 

Rasio pengembalian ekuitas =  

                Total aktiva rata-rata 
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Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka 

pendek (atau lancar) yang tersedia untuk melengkapi kewajiban tersebut. Macam-macam 

rasio yang terdapat pada rasio likuiditas antara lain: 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

b. Rasio Cepat (Acid-Test (Quick) ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva yang paling likuid (cepat). 

2. Rasio Aktivitas 

Disebut juga sebagai rasio efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa efektif 

perusahaan menggunakan berbagai aktivanya. Menurut Rosalina (2012), contoh dari rasio 

aktivitas, antara lain : 

a. Average payable period 

Merupakan periode rata-rata yang diperlukan untuk membayar hutang dagang. 

b. Average day’s inventory 

Periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang dagang 

di perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan 

Menurut Wijayanti (2012), ada tiga teori yang secara implisit menjelaskan hubungan 

antara ukuran perusahaan dan tingkat keuntungan, antara lain : 

a. Teori teknologi, yang menekankan pada modal fisik, economies of scale, dan lingkup 

sebagai faktor yang menentukan besarnya ukuran perusahaan yang optimal serta 

pengaruhnya terhadap profitabilitas.  
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b. Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan ukuran perusahaan yang 

dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi, didalamnya terdapat teori critical 

resources.  

c. Teori institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-faktor seperti sistem 

perundang-undangan, peraturan anti-trust, perlindungan patent, ukuran pasar dan 

perkembangan pasar keuangan. 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

Pengembangan Usaha Indutri Rumah Tangga keripik singkong Pro-Star mempunyai 

potensi ekonomi yang cukup tinggi. Potensi kota Batu dan Malang sebagai Kota wisata 

menjadikan permintaan keripik singkong juga mengalami kenaikkan. Keripik singkong Pro-

Star Malang sudah cukup dikenali oleh konsumen. Meningkatnya permintaan keripik 

singkong dari tahun ketahun juga akan mempengaruhi peningkatan pada biaya produksi dan 

penerimaan.  

Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui total biaya, penerimaan dan pendapatan  

pada keripik singkong Pro-Star. Profitabilitas pada usaha keripik singkong Pro- Star dapat 

diketahui dengan menghitung rasio profitabilitas Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM), Return on Investment (RoI), Return on Equity (RoE). Berikut merupakan 

bagan dari kerangka pemikiran  

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 

Usaha Keripik Singkong Industri 

Rumah tangga Pro-Star 

Produk keripik singkong Penerimaan Input 

Biaya 

Progress Profitabilitas 

1. Gross Profit Margin (GPM)

2. Net Profit Margin (NPM)

3. Return on Investment (RoI)

4. Return on Equity (RoE)
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1.4 Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan penelitian ini 

adalah berdasarkan analisis ratio diharapkan dapat mengetahui seberapa besar keuntungan, 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan progres profitabilitas dalam 

kurun waktu satu tahun.   

 




