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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris mempunyai hasil bumi yang berpotensi 

sebagai ladang usaha. Hal ini dapat mengajak masyarakat untuk membudidayakan 

berbagai produk pertanian dan hortikultura sebagai potensi bisnis yang 

menjanjikan. Pembangunan pertanian diharapkan tumbuh dan berkembang seiring 

dengan pertumbuhan sektor-sektor lain agar keadaan perekonomian masyarakat 

dapat membaik. Sektor pertanian sebagai industri yang memasok bahan baku dan 

sektor industri pertanian sebagai industri yang meningkatkan nilai tambah pada 

hasil pertanian menjadi produk yang kompetitif (Soekartawi, 2005). Indonesia 

mempunyai beragam budaya dan suku. Indonesia juga kaya akan kulinernya, dari 

makanan berat sampai beragam jenis jajanan berbagai daerah. Setiap daerah tentu 

memiliki makanan atau cinderamata khas yang dijadikan para wisatawan sebagai 

oleh – oleh. 

Usaha kuliner merupakan peluang usaha yang berpotensi dan memiliki 

prospek. Membutuhkan ketekunan, ketelitian, kecermatan dan kerja keras, bukan 

sekedar cara memasak saja namun harus diperhatikan juga biaya yang diperlukan 

sepanjang umur proyek dengan menggunakan kriteria penilaian kelayakan 

finansial.  

Wingko adalah salah satu kue nusantara yang dikenal sebagai oleh-oleh khas 

Kota Babat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Semakin banyak Home 

industry wingko yang telah berdiri di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, 

sehingga menular persaingan tinggi  Home industry yang berlomba-lomba untuk 
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memberikan pelayanan terbaik dari mulai rasa, kemasan, serta hygienitas dan 

sebagainya. Wingko Babat sampai saat ini berkembang sangat pesat, banyak 

produsen yang berlomba-lomba memasarkan wingko dengan berbagai rasa dan 

bentuk. Produsen bersaing mulai dari segi rasa, kemasan, teknik pemasaranya 

ataupun penjualannya. Wingko sejak zaman dahulu bahan dasar selalu terbuat dari 

kelapa, beras ketan, gula dan bahan-bahan lainnya sehingga kualitas rasa masih 

terjaga dengan baik (Sholikhah, 2013). 

UD. Bintang jaya merupakan perusahaan home industry yang memproduksi 

kue wingko. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2000 yang terletak di Jalan 

Songowiharjo Gg. Candra No.01 RT 02/RW 09, Kecamatan Sawo, Kota Babat 

Lamongan. Pada tahun 2005 perusahaan UD. Bintang Jaya mendapat penghargaan 

dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas prestasinya yaitu pembuat wingko 

babat terbesar.  Menghadapi perkembangan zaman semakin banyak home industry 

yang bersaing memasarkan produknya dan memberikan pelayanan terbaik. 

Berdasarkan permasalahan  diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kelayakan 

finansial usaha wingko di UD. Bintang Jaya Kota Babat karna semakin banyaknya 

persaingan pengusaha wingko yang terletak di Kota Babat Lamongan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian tersebut akan dilaksanakan berdasarkan beberapa permasalahan 

dalam kegiatan pengolahan pertanian. Sehingga dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Berapa besarnya pendapatan pada usaha wingko UD. Bintang Jaya Kota 

Babat Lamongan? 
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2. Bagaimana kelayakan finansial pada usaha wingko UD. Bintang Jaya Kota 

Babat Lamongan ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

jawaban dari rumusan masalah diatas yaitu : 

1. Mengetahui besarnya pendapatan pada usaha wingko UD. Bintang Jaya Kota 

Babat Lamongan 

2. Menganalisis kelayakan finansial pada usaha wingko UD. Bintang Jaya Kota 

Babat Lamongan 

1.4 Kegunaan 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 

nantinya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses penelitian ini 

atau pembaca diantaranya:   

1. Dapat menambah wawasan dan gambaran bagi pengusaha bagaimana untuk 

dapat meningkatkan pendapatannya 

2. Dapat memberikan informasi kepada pengusaha tentang besarnya semua 

struktur biaya dalam perusahaan. 

3. Dapat  memberi  motivasi  kepada  pengusaha  dalam  pengembangan usaha 

ini secara komersial serta dapat menarik investor untuk menanamkan 

modalnya pada usaha ini. 

4. Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pustaka ilmiah bagi 

penelitian selanjutnya.  
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1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian agar tidak melebar ke pembahasan lain 

yang menjauhi lingkup penelitian. Penulis akan memfokuskan pada : 

1. UD. Bintang Jaya adalah perusahaan home industry yang memproduksi kue 

wingko sejak tahun 1989 di Kota Babat Lamongan. 

2. Produksi adalah kuantitas produk yang dihasilkan dalam satu kali proses 

produksi. 

3. Biaya produksi adalah biaya dalam proses produksi sampai menjadi output 

yang didalamnya termasuk barang yang dibeli dan jasa yang di bayar. 

4. Biaya tetap (fix cost) adalah biaya yang nilainya tidak akan berubah dari satu 

proses produksi ke proses produksi berikutnya walaupun volume produksi 

yang dihasilkan berubah-ubah. 

5. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah, nilai dan komposisi 

biaya variabel ini dapat diubah apabila volume atau komposisi barang yang 

akan dihasilkan dalam satu proses produksi akan berubah. 

6. Harga adalah suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu 

barang. 

7. Penerimaan adalah pendapatan keseluruhan dari hasil penjualan oleh pelaku 

usaha sebelum dikurangi dengan biaya produksi. 

8. Pendapatan adalah pendapatan keseluruhan dikurangi dengan total biaya yang 

dikeluarkan. 

9. Tingkat efisiensi adalah nilai keuntungan yang akan didapat oleh pelaku 

usaha. 
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10. Kelayakan usaha adalah mengetahui dan mengukur layak tidaknya suatu

usaha untuk dijalankan.

11. Wingko adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa dan bahan-bahan lainnya,

seperti tepung ketan dan gula.

1.6 Pengukuran Variabel 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menguji data yang telah diperoleh. Data 

tersebut akan diambil berdasarkan pengukuran tertentu yaitu : 

1. Harga jual pelaku usaha adalah harga rata-rata produk (per pack) yang

diterima pelaku usaha, diukur dalam satuan kemasan (pack).

2. Volume jual adalah jumlah wingko babat yang dijual pada waktu transaksi

jual beli, diukur dalam satuan kemasan (pack).

3. Penerimaan (Rp) adalah pendapatan keseluruhan dari hasil penjualan selama

satu tahun oleh pelaku usaha sebelum dikurangi dengan biaya produksi,

diukur dalam satuan rupiah (Rp)

4. Keuntungan adalah penerimaan setelah dikurangi biaya produksi dan biaya

yang diperhitungkan selama satu tahun diukur dalam satuan rupiah (Rp)


