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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Joko Triyono dengan judul “Analisis Produksi Padi” 

obyek yang diteliti yaitu  petani padi  di Jawa Tengah metode analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan regresi berganda hasil dari penelitian ini yaitu, analisis 

menunjukkan bahwa variabel luas lahan, tenaga kerja, benih dan pompa air, 

memberikan pengaruh positif yang signifikan hingga taraf kepercayaan 5% terhadap 

produksi padi. Nilai elastisitas produksinya adalah 1,089 (elastis). Ini berarti bahwa 

secara umum usaha tani padi di Jawa Tengah dalam skala mendekati constant return 

to scale. Variabel pupuk mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan 

dalam mempengaruhi produksi padi di Jawa Tengah, sehingga disarankan untuk 

melakukan diversifikasi pertanian di luar padi karena nilai elastisitas produksi sudah 

mendekati kearah constant return to scale. 

Penelitian dilakukan oleh (Aulia, 2012) tentang “Analisis Nilai Tambah dan 

Strategi Pemasaran Usaha Industri Tahu di Kota Medan” menyatakan bahwa nilai 

tambah yang dihasilkan usaha industri tahu cina sebesar Rp.2.284.816/kg, dengan 

rasio nilai tambah sebesar 22,83%. Nilai tambah yang dihasilkan usaha industri tahu 

Sumedang mentah sebesar Rp.2.735,385/kg, dengan rasio nilai tambah sebesar 

24,03%. Nilai tambah yang dihasilkan usaha industri tahu Sumedang goreng 

sebesarRp.17.602,22/kg, dengan rasio nilai tambah 54,96%. Strategi pemasaran yang 
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sudah dilakukan usaha industri di daerah penelitian adalah strategi agresif dengan 

lebih fokus kepada strategi SO (Strength-Opportunities), yaitu dengan menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi SO (Strength-
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Opportunities) :Memperluas jangkauan distribusi tahu seperti mulai menjalin kerjasama 

dengan restauran dan rumah makan dengan memanfaatkan harga tahu yang murah dan rasa yang 

enak(S1,3 dan O1,2), meningkatkan produksi dan menjaga kualitas tahu yang dihasilkan dengan 

menggunakan bahan baku yang bagus(S1,5 dan O1,3), dan memperluas jangkauan pemasaran, 

mulai memasuki pasar yang berada di luar kota(S1,2,4 dan O1,4). 

Penelitian yang dilakukan (Mariska Deasy Peramitha, 2015) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian” obyek yang 

diteliti yaitu pada konsumen Mie Nges-Nges Banyumanik Semarang Penelitian ini menggunakan 

metode accidental sampling dengan sampel penelitian berjumlah 100 orang dari populasi 

konsumen Mie Nges-Nges. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian mendapatkan bahwa persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = 0.321 X1 + 0.352 X2 + 0.349 X3 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diuji berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui uji F dan uji t. Adapun 

variabel yang paling berpengaruh adalah variabel harga sebesar 0,352 dan variabel yang 

pengaruhnya paling kecil adalah kualitas produk sebesar 0,321. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1  Jagung Marning 

 Jagung (Zea mays. L.) merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan 

manusia dan hewan. Jagung mempunyai kandungan gizi dan serat kasar yang cukup memadai 

sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga 

merupakan bahan baku makanan ternak. Kebutuhan akan konsumsi jagung di Indonesia terus 

meningkat. Alasan tersebut didasarkan pada makin meningkatnya tingkat konsumsi perkapita 
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per tahun dan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Indonesia,  jagung 

merupakan komoditi tanaman pangan penting, namun tingkat produksi belum optimal. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Krismawati, 2010), pernah mengatakan, ada 2 cara 

pembuatan emping jagung. Cara pertama adalah merendam jagung terlebih dahulu dengan air 

kapur selama 12 jam selanjutnya direbus, sedangkan cara kedua adalah dengan merebus 

jagung dengan air kapur terlebih dahulu baru selanjutnya direndam selama 12 jam (pada air 

kapur rebusan), dari dua cara tersebut ternyata cara kedua menghasilkan marning jagung 

goring dengan kualitas yang lebih baik ditinjau dari sifat kimia serta sensorisnya.  

Cara pembuatan marning jagung memang bermacam-macam, namun pada prinsipnya 

adalah dengan merebus jagung, dipipihkan dan selanjutnya dijemur. Perebusan jagung 

kebanyakan ditambahkan kapur, hal ini bertujuan untuk memudahkan pelepasan pericarp dan 

lembaga, menjadikan tekstur jagung menjadi kenyal serta memperbaiki tekstur dan warna 

marning jagung. Penambahan kapur pada saat perebusan juga berbeda dari tiap-tiap sumber, 

dari petunjuk pembuatan marning jagung dari UD. Wangi, Yogyakarta. Jagung direbus 

dengan dengan konsentrasi kapur tohor 0.7% ( per botol jagung) selama 1 jam. Menurut 

Antarlina dan Kristawati (2010) dalam (Dyah Ratna Widyaswari, 2013), jagung direbus 

dengan konsentrasi kapur tohor 3% (per botor jagung) selama 1 jam, sedangkan informasi 

dari Fatimah (1995) dalam (Tutut Dyah Ayu Permatasari, Sumardi Hadi, & Bambang susilo, 

2013) marning jagung dibuat dengan terlebih dahulu merendam jagung pada konsentrasi 

kapur tohor 1,5% (per botol jagung) selama 2 hari. Penambahan kapur tohor ini sangat 

berpengaruh terhadap kualitas marning jagung yang akan dihasilkan, akan tetapi belum ada 

penjelasan ilmiah mengenai hal tersebut, sehingga tidak diketahui seberapa banyak 

konsentrasi kapur yang paling tepat dalam membuat marning jagung. 
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2.2.2 Bahan Pembantu Pembuatan Marning Jagung 

a. Garam, Bawang Putih dan Penyedap Rasa 

Bumbu-bumbu merupakan bahan tambahan yang dapat menambah citarasa dalam 

produk olahan. Garam yang digunakan yaitu garam dapur yang memperkuat rasa gurih pada 

hasil olahan. Bawang putih merupakan bahan tambahan pangan alami, yang menambah rasa 

serta gurih dalam pangan.  (Saparitno, 2006) bawang  putih  mengandung   senyawa allicin. 

Senyawa tersebut sebagai bakteri kuat. Bawang putih juga mengandung alliin, 

gurwithchrays, selenium, antitoksin, dan senyawa lainnya. Bawang putih juga memiliki 

senyawa antioksidan alami lainnya adalah komponen fenolik, vitamin E, vitamin C, dan β-

karoten. 

Penyedap rasa dan bumbu masak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Penyedap rasa 

digunakan untuk memperkuat rasa  pada masakan yang diolah. Zat penyedap rasa sintetis 

berasal dari hasil sintetis zat-zat kimiaiwi, contoh penyedap rasa adalah vetsin atau MSG 

(monosodium glutamat), namun penggunaan penyedap rasa berlebihan  akan menimbulkan 

resiko bagi kesehatan (Saparitno, 2006). 

b. Minyak goreng 

Minyak goreng adalah hasil akhir (refined oils) dari sebuah proses pemurnian minyak 

nabati (golongan yang bisa dimakan) dan terdiri dari beragam jenis senyawa trigliserida. 

Minyak dapat digunakan sebagai medium penggoreng bahan pangan, dalam penggorengan, 

minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa gurih, 

menambah nilai gizi dan kalori dalam bahan pangan. tetapi pemanasan minyak secara 

berulang-ulang pada suhu tinggi dan waktu yang cukup lama, akan menghasilkan senyawa 

polimer yang berbentuk padat dalam minyak. Kerusakan minyak selama proses 

penggorengan akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng 
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(Kartaren, 1986) 

2.2.3  Produksi 

Menurut Sofyan Assauri  dalam bukunya yang diterbitkan (2008) , berjudul “Manajemen 

produksi dan operasi”, dalam (Nova Renta, Handoyo Djoko W & Sendhang Nurseto, 2013) 

produksi didefinisikan sebagai berikut : “Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan 

dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan 

faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill 

(organization, managerial, dan skills). Secara umum, kegiatan produksi atau operasi 

merupakan suatu kegiantan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, 

jasa, atau kombinasinya, melalui proses transformasi dari masukan sumber daya produksi 

menjadi keluaran yang diinginkan  

Menurut (Ishak, 2010) konsep dasar produksi terdiri dari : 

1. Elemen input  dalam system produksi 

Pada dasarnya input  dalah system produksi dapat diklasifikasi ke dalam dua jenis, 

yaitu : input tetap dan input variable. Input tetap didefinisikan sebagai suatu input bagi 

system produksi yang tingkat penggunaannya tidak tergantung pada jumlah output 

yang akan diproduksi. Input variable didefinisikan sebagai suatu input  bagi system 

produksi yang tingkat penggunaannya bergantung pada jumlah output  

2. Proses dalam sistem produksi 

Proses dalam sistem produksi didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari tenaga 

kerja, material informasi, metode kerja, dan mesin atau peralatan, dalam suatu 

lingkungan guna menghasilkan nilai tambah bagi produk agar dapat dijual dengan 

harga kompetitif dipasar 
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3. Elemen output  dalam system produksi 

output dari proses dalam system produksi dapat berbentuk barang atau jasa, yang 

disebut produk. 

Konsep dasar system produksi diatas maka dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan 

pengertian produksi adalah suatu kegiatan penciptaan barang dan jasa dengan menggunakan 

sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan pula kegiatan-kegiatan pendukung 

lainnya. 
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2.2.4 Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya 

hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi dan 

Purwanto, 2004:508). 

Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Suharyadi dan Purwanto, 

2011:210): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + …+bkXk Keterangan: 

Y : nilai prediksi dari Y 

 

a : bilangan konstan b1,b2,…,bk

 : koefisien variabel bebas 

x1,x2, : variabel independen 

x1 : budaya organisasi 

 

x2 : lingkungan kerja 

 

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: 
 

P (Y) = a + b1(BO)+b2(LO) 

 

Keterangan: 

 

P : Produktivitas 

 

b1,b2 : Koefisien regresi 

 

a : konstanta 

 

Mendeteksi variabel X dan Y yang akan dimasukkan (entry) pada analisis regresi di 

atas dengan bantuan software sesuai dengan perkembangan yang ada, misalkan sekarang 

yang lebih dikenal oleh peneliti SPSS. Hasil analisis yang diperoleh harus dilakukan 

interpretasi (mengartikan), dalam interpretasinya pertama kali yang harus dilihat adalah 
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nilai F-hitung karena F- hitung menunjukkan uji secara simultan (bersama - sama), dalam 

arti variabel X1, X2, …Xn secara bersama – sama mempengaruhi terhadap Y. 

2.2.5  Preferensi 

 Setiap orang memiliki pertimbangan tersendiri ketika hendak membeli suatu barang. 

Kebanyakan kualitas barang adalah yang utama, tidak peduli seberapa mahal pun harga 

barang yang akan dibelinya tersebut. Bagi sebagian orang yang lain, kualitas tidaklah begitu 

penting. Asalkan harganya terjangkau, maka barang tersebut akan dibelinya, selain itu ada 

pula orang-orang yang mementingkan brand di atas segalanya, namun bukan berasal 

dari brand yang biasa dibelinya, maka ia akan lebih memilih untuk mengurungkan niat 

membeli barang tersebut. 

Preference mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah Preferensi digunakan untuk 

mengganti kata preference dengan arti yang sama atau minat terhadap sesuatu. Preferensi 

merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. (Journal Planit: 2001) dalam (Vebita 

dan Bustamam, 2017).  

Preferensi konsumen didefinisikan sebagai selera subjektif (individu), yang diukur 

dengan utilitas, dari bundel berbagai barang. Konsumen dipersilahkan untuk melakukan 

rangking terhadap bundel barang yang mereka berikan pada konsumen (Indarto, 2011) dalam 

(Djalal Su"udi, 2012). Perlu diperhatikan adalah Preferensi itu bersifat independen terhadap 

pendapatan dan harga. Kemampuan untuk membeli barang-barang tidak menentukan 

menyukai atau tidak disukai oleh konsumen. Terkadang seseorang dapat memiliki Preferensi 

untuk produk A lebih dari produk B, tetapi ternyata sarana keuangannya hanya cukup untuk 

membeli produk B (besanko dan Braeutigam, 2008) dalam (Rossi Prasetya Indarto, 2011). 
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Menurut (Departemen Pendidikan Nasional, 2006) Preferensi adalah pilihan, 

kecenderungan, kesukaan atau hal yang untuk didahulukan, diprioritaskan, dan diutamakan 

daripada yang lain. Jadi Preferensi konsumen adalah kecenderungan seseorang dalam memilih 

penggunaan barang tertentu untuk dapat dirasakan dan dinikmati sehingga dapat mencapai 

kepuasan dari pemakaian produk, pada akhirnya konsumen loyal terhadap merk tertentu 

daripada produk yang sejenis. Preferensi adalah suatu sikap yang lebih menyulcai sesuatu 

benda daripada benda lainnya. Penilaian Preferensi adalah teknik penelitian dengan 

menyajikan dua objek atau lebih yang harus dipilih subjek yang diukur lewat tes verbal atau 

lisan.  

 Menurut (Kotler dan Amstrong, 2008) Preferensi konsumen terbentuk melalui 

variabelvariabel kebiasaan, kecenderungan, dan kesesuaian terhadap berbagai variasi produk 

atau pemasok yang tersedia. Preferensi konsumen dapat dijelaskan sebagai suatu sikap 

konsumen terhadap satu pilihan merek produk maupun pemasok yang terbentuk melalui 

proses evaluasi. Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa peferensi konsumen adalah 

gambaran-gambaran dari nilai-nilai terbaik yang dipertimbangkan konsumen dalam 

menentukan sebuah pilihan. Preferensi juga mampu membentuk sebuah perilaku yang lebih 

mengarah pada sikap atau respon atas sebuah produk. 

Pilihan-pilihan setiap orang terhadap sebuah produk inilah yang disebut dengan 

Preferensi. Preferensi dapat disebut pula dengan kata lain “selera”. Selera masing-masing 

orang tentunya ditentukan oleh banyak hal, mulai dari hobi, kondisi sosial, ekonomi, hingga 

lingkungan hidupnya. Preferensi yang dimiliki seorang konsumen akan menjadi sangat 

penting bagi perusahaan. Preferensi konsumen lah yang pada akhirnya memengaruhi pilihan 
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mereka terhadap pembelian suatu brand, agar usaha yang dibangun dapat terus berjalan, maka 

seorang pengusaha harus mampu menganalisis Preferensi dari target konsumennya.    

2.2.6   Nilai Tambah 

Menurut Hayami (1990) dalam (Sudiyono, 2001), ada dua cara untuk menghitung nilai 

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

Membicarakan pendapatan dan pertumbuhan regional, sangat perlu diketahui tentang konsep 

atau arti nilai tambah, salah pengertian yang bisa terjadi adalah apabila orang menganggap 

bahwa pendapatan regional adalah identik dengan nilai produksi yang dihasilkan di wilayah 

tersebut. Nilai produksi tidak sama dengan nilai tambah dikarnakan dalam nilai produksi telah 

terdapat nilai antara (intermediate cost), yaitu biaya pembelian atau biaya perolehan dari 

sektor lain  yang telah dihitung sebagai produksi di sektor lain atau berasal dari nilai impor 

(dihitung sebagai nilai produksi di Negara pengekspor). Menghitung nilai produksi sebagai 

pendapatan regional bisa mengakibatkan perhitungan ganda (duble counting). 

2.2.7  Pendapatan 

 Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar 

pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai 

segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan, selain itu 

pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan 

laba rugi, dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu 

perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba, maka tidaka ada perusahaan. Hal ini 

tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan. 
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Pendapatan merupakan penerimanaan yang diterima dari usatu usaha, setelah dikurangi 

dengan biaya yang telah dikeluarkan. Biasa disebut dengan penerimaan bersih. Besarnya 

pendapatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Π = TR - TC 

Menurut Theodurus M.Tuanakotta dalam bukunya “teori Akuntansi” (2000;152) dalam 

(Rosita Ria Panggabean, 2012),  menyebutkan Pendapatan secara umum didefinisikan sebagai 

hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan merupakan darah kehidupan dari perusahaan, begitu 

pentingnya sangat sulit untuk mendefinisikan sebuah pendapatan sebagai unsur akuntansu 

pada diri senndiri, pada dasarnya pendapatan merupakan kenaikan laba, seperti laba 

pendapatan ialah sebuah proses arus penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama 

kurun waktu tertentu. Pada umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan uang (moneter).  

2.3 Kerangka Pemikiran  

Jagung marning adalah salah satu makan ringan yang banyak digemari masyarakat 

Indonesia. Salah satu hal penting yang harus di perhatikan dalam membuat sebuah usaha adalah 

pengenalan kepada masyarakat akan produk yang ditawarkan. Kualitas dan tampilan tidak lantas 

membuat produk dikenal oleh masyarakat, harus ada perhatian khusus terhadap pemerintah kota 

malang untuk membantu mempromosikan produk rumahan ini. Strategi pemasaran dalam usaha 

menjadi sangat penting sekalipun produk telah memilki nama merek yang sudah melekat 

dimasyarakat.  

Penelitian mengenai aspek produksi dan tingkat Preferensi olahan jagung marning yang 

harus dikeluarkan dalam pembuatan marning jagung yang akan berpengaruh terhadap kelayakan 

usaha marning jagung didaerah tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Usaha tani adalah pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan dan skill 

lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian. Begitu pula usaha pembuatan marning  

jagung di CV Cahaya, Teluk Bayur Kelurahan Pandanwangi. Seperti yang telah dijelaskan dalam  

kerangka pemikiran penelitian, dari komoditas jagung selanjutnya diproses menjadi produk 

makanan yang sering kita jumpai. pembuatan marning jagung memang bermacam-macam, 

namun pada prinsipnya adalah dengan merebus jagung, dipipihkan dan selanjutnya dijemur. 

Perebusan jagung kebanyakan ditambahkan kapur, hal ini bertujuan untuk memudahkan 

pelepasan pericarp dan lembaga, menjadikan tekstur jagung menjadi kenyal serta memperbaiki 

tekstur dan warna jagung marning.  

Adanya penambahan berbagai macam rasa dan kemasan yang baik pada marning jagung, 

juga akan lebih menarik pelanggan untuk mencobanya, dalam hal ini penelitian memfokuskan 

Jagung 

Proses Nilai Tambah 

 

Penerimaan 

Pendapatan 

 

Jagung marning  

Preferensi 

- Produk 

- Harga 

- Tempat 

- Promosi 
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Preferensi konsumen kepada harga, rasa, dan tempat sebagai keputusan konsumen membeli 

produk olahan marning jagung. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara mengenai dua variabel atau lebih mengenai 

hasil penelitian yang harus diuji kebenarannya, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel produk, harga, tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

dalam meningkatkan pendapatan pengusahan marning jagung di CV  Cahaya, di Kabupaten 

Malang. 

 


