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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan untuk bahan referensi dan berfungsi 

sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu 

memberikan pengetahuan yang lebih mengenai variabel yang digunakan dalam 

melakukan analisa kelayakan suatu usaha. 

Berdasarkan penelitian dari (Handayani, 2016) yang berjudul “Analisis 

Profitabilitas dan Kelayakan Finansial Usaha Ternak Itik di Kecamatan 

Pagerbarang Kabupaten Tegal) menunjukan bahwa Metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah metode survey. Metode pengambilan sampel dengan 

menggunakan Proportional Random Sampling. Data yang dikumpulkan berupa 

data primer yaitu meliputi data Investasi, biaya produksi, jumlah pemilikan 

ternak, produksi telur, penerimaan usaha selama satu bulan dan beberapa 

informasi lain mengenai sistem pemeliharaan ternak itik. Data sekunder meliputi 

data monografi kecamatan. Selanjutnya data yang sudah terkumpul ditabulasi dan 

dianalisis secara diskriptif dan stasistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata pendapatan usaha ternak itik di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal 

adalah Rp. 1.744.384,78/bulan dengan rata-rata jumlah pemilikan ternak sebanyak 

231 ekor. Usaha ternak itik di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal mampu 

menghasilkan keuntungan yang memadai.  Hal ini ditandai oleh nilai indikator 

profitabilitas yang meliputi Gross Profit Margin (GPM), Return on Investmen 

(ROI) dan Rasio Laba-Biaya masing-masing sebesar 49,6% , 226,3% dan 100,8%.
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Usaha ternak itik di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal secara finansial 

layak untuk dijalankan, ditandai oleh nilai Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 2,01 

dan nilai Payback Period (PP) sebesar 0,46. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilma Amiruddin, Indradi Setiyanto, 

dan Eko Sasmito Hadi yang berjudul “Analisis Profitabilitas Peralihan Usaha 

Penangkapan Ikan Menjadi Usaha Persewaan Kapal Wisata Bahari Di Kepulauan 

Karimunjawa” menjelaskan bahwa persoalan overcapacity di dunia perikanan 

mengakibatkan usaha pengoperasian kapal ikan menjadi kurang menguntungkan. 

Peralihan usaha dari usaha penangkapan ikan menjadi usaha yang bergerak di 

bidang persewaan kapal wisata bahari, adalah alternative yang cukup baik untuk 

menghindari dampak overcapacity. Salah satu faktor yang harus diperhatikan 

terkait dengan peralihan usaha tersebut adalah faktor ekonomi. Sampel berupa 

kapal ikan yang dimodifikasi menjadi kapal wisata gazebo, membutuhkan 

sejumlah investasi usaha. Kapal yang dimaksud direncanakan akan beroperasi di 

Kepulauan Karimunjawa. Observasi tentang potensi wisata dan analisis 

profitabilitas perlu dilakukan. Demikian pula terhadap tingkat resiko yang 

mengikutinya. Hasil perhitungan profitabilitas menunjukkan bahwa usaha di 

bidang persewaan kapal wisata bahari menguntungkan atau cukup layak, dengan 

nilai NPV = + Rp. 242.903.600,- dan IRR = 28,5 % serta Payback Period = 3,42 

tahun.  Sedangkan analisis resiko dengan metode analisis skenario menunjukkan 

tingkat resiko yang rendah, CV = 0,35 < 1. Hasil penelitian ini akan memberikan 

informasi kepada para pelaku usaha dan pengambil keputusan tentang 

kemungkinan peralihan usaha yang menguntungkan sebagai solusi terhadap 

persoalan overcapacity. 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mujiningsih, 2013) yang berjudul 

“Analisis Kelayakan Usaha Dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar” Menjelaskan bahwa, tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui profil industri kecil tempe, untuk mengetahui 

kelayakan finansial usaha industri kecil tempe, dan untuk mengetahui strategi 

pengembangan sektor industri kecil tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar. Analisis kelayakan menggunakan analisis Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), dan Net Benefit Cost Ratio (BCR), untuk 

mengetahui suatu usaha layak atau tidaknya. Matriks SWOT untuk menciptakan 

strategi pengembangan industri kecil tempe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

industri kecil tempe di Kecamatan Matesih berjumlah 80 unit usaha dan mampu 

menyerap 53 orang tenaga kerja. Analisis Kelayakan NPV dari industri kecil 

tempe di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar layak dilakukan. Nilai BCR 

adalah sebesar 1,37 layak dilakukan. Nilai IRR adalah sebesar 38,72%, layak 

dilakukan. Analisis SWOT, Strategi yang dipakai adalah SO (Strength 

Opportunities) yaitu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dengan 

memanfaatkan peluang yang muncul. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian 

ini adalah hendaknya generasi muda memperhatikan usaha tempe karena industri 

adalah industri yang layak dikembangkan dengan menjanjikan keuntungan yang 

besar. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang sebenarnya tidak banyak 

karena didalam penelitian mengenai profitabilitas usaha hampir semua 

menggunakan metode analisis yang sama yaitu metode analisi deskriptiv dengan 

cara menghitung biaya, penerimaan, dan keumtungan, untuk mengetahui 
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profitabilitas suatu usaha. Yang menjadi perbedaan yang signifikan terletak pada 

aspek-aspek penunjang kelayakan suatu usaha. Dalam penelitian yang seperti ini 

berbeda jenis usaha berbeda pula aspek yang menentukan, didalam penelitian 

terdahulu tidak adanya aspek ketersediaan bahan baku sebagai penunjang 

keberlangsungan usaha. Penelitian yang sekarang terdapat aspek tersebut karena 

memang jenis usahanya yang berbentuk pemanfaata limbah menjadi sebuah 

produk sehingga aspek tersebut menjadi sangat penting. Didalam penelitian 

terdahulu juga menghitung analisis kelayakan finansial yang tidak ada didalam 

penelitian yang saya lakukan. Analisis kelayakan finansial tersebut bertujuan 

untuk mengetahui apakaah usaha tersebut layak untuk dijalankan. Selain itu disini 

saya juga menggunakan metode analisis kuantitatif untuk menghitung data agar 

mudah diketahui hasil dari sebuah penelitian ini. Data-data yang telah terkumpul 

akan dihitung menggunakan analisis deskriptif seperti diatas.  

 

2.2 Usaha arang Tempurung Kelapa 

Arang tempurung kelapa adalah arang yang dibuat dengan cara 

karbonisasi dari tempurung kelapa (Sinambela, dkk, 1983 dalam Subandiyono, 

2007). Menurut (Jacob,1949 dalam Subandiyono, 2007), arang aktif adalah suatu 

bentuk arang yang sudah diaktifkan dengan menggunakan CO2. Uap air atau  

bahan-bahan kimia, sehingga pori-porinya terbuka dan dengan demikian daya 

adsorpsinya akan menjadi lebih tinggi terhadap zat warna dan baunya. Arang aktif 

mengandung sekitar 5-15%, 2-3% abu dan sisanya terdiri dari karbon (Jacob, 

1949 dalam Subandiyono, 2007).  Mutu arang tempurung kelapa yang baik adalah 

berwarna hitam dan apabila dipatahkan pada pinggiran bekas patahannya akan 
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mengkilap. Disamping itu, arang tempurung kelapa yang baik apabila dijatuhkan 

di atas tanah atau benda yang keras akan berbunyi nyaring seperti layaknya 

sebuah logam (Sinambela, dkk, 1983 dalam Subandiyono) 

Proses Pembuatan arang tempurung kelapa ada beberapa cara, yang 

pertama cukup dimasukkan ke dalam lubang galian didalam tanah, kemudian 

tempurung dibakar saat awal saja, kemudian setelah menyala ditutup. Harap ingat, 

lubang pembakaran harus dikasih lubang untuk udara sedikit. untuk melihat 

apakah arang sudah jadi atau belum bisa dilihat dari indikasi asap yang keluar dari 

lubang. Jika asap tebal dan putih, berarti batok sedang mengering, jika asap tebal 

dan kuning, berarti sedang terjadi pengkarbonan. Pada fase ini sebaiknya tungku 

ditutup rapat dengan maksud agar oksigen pada ruang pengarangan serendah-

rendahnya sehingga diperoleh hasil arang yang baik. Untuk pengaturan udara di 

dalam tungku pembakaran bisa diatur dengan membuka tutup lubang udara. 

Kemudian jika asap semakin menipis dan berwarna biru, berarti pengarangan 

hampir selesai, tunggu sampai arang menjadi dingin. Setelah dingin arang bisa di 

bongkar. 

Usaha pembuatan arang tempurung kelapa memiliki tiga unit tanur 

pengarang, maka lokasi usaha membutuhkan lahan relatif luas dan berfungsi baik 

sebagai gudang bahan baku maupun penyimpanan produk arang. Dalam hal ini, 

lokasi diusahakan jauh dari daerah pemukiman penduduk dan relatif berdekatan 

dengan sumber bahan baku yaitu tempurung kelapa yang dikumpulkan dari 

pedagang kelapa parut di pasar-pasar tradisional maupun dari pengrajin kopra 

petani kelapa di daerah setempat. 
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2.3 Analisis Usaha Arang Tempurung Kelapa 

  Analisis usaha arang tempurung kelapa dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pendapatan yang diterima oleh pengusaha. Analisis usaha dapat 

dilihat dari penerimaan, biaya produksi dan, pendapatan. Penerimaan yaitu 

banyaknya nilai produksi hasil usaha yang terdiri dari hasil penjulan arang dan 

hasilnya selama satu tahun. Penerimaan tunai didasarkan pada hasil penjualan 

produksi usaha, baik berupa tanaman atau ternak sedangkan penerimaan yang 

diperhitungkan termasuk didalamnya usaha tani yang dikonsumsi, nilai akhir dan 

nilai hasil usaha. 

 

2.4 Produk 

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk 

merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di 

konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari 

perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk 

yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, 

garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan 

membeli produk tersebut. 

Pengertian produk ( product ) menurut adalah  segala  sesuatu  yang  

dapat  ditawarkan  kepasar  untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara 

konseptual produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang 

bisa ditawarkan sebagai  usaha untuk  mencapai tujuan organisasi melalui  

pemenuhan kebutuhan dan kegiatan  konsumen, sesuai  dengan  kompetensi  
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dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula 

didefinisikan sebagai sebuah persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan pembelian.  

(Menurut Kotler & Armstrong,2001 dalam Budiraharjo, 2008) 

beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut 

produk) adalah: 

1) Merek 

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau   

kombinasi   dari   semua   ini   yang   dimaksudkan   untuk mengidentifikasi 

produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari 

produk pesaing. Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam strategi 

produk. Pemberian merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat membuat 

produk itu berhasil atau gagal. Nama merek yang baik dapat menambah 

keberhasilan yang besar pada produk (Kotler  &  Armstrong, 2001 dalam 

Budiraharjo, 2008). 

2) Pengemasan 

Pengemasan  (packing)  adalah  kegiatan  merancang  dan  membuat 

wadah  atau  pembungkus  suatu  produk. 

3) Kualitas Produk 

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk  

untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan,  

ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai  

lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan dapat  
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menerapkan  program ”Total  Quality  Manajemen (TQM)".  Selain 

mengurangi kerusakan produk,  tujuan  pokok  kualitas  total  adalah untuk  

meningkatkan  nilai  pelanggan. 

 

2.5 Biaya Produksi 

Dalam ilmu ekonomi, biaya produksi diartikan sebagai semua pengorbanan 

yang diperlukan untuk proses produksi, dinyatakan dalam uang menurut harga 

pasar yang berlaku. Macam-macam biaya produksi adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Tetap atau Fix Cost 

Fixet Cost adalah biaya yang besarnya tidak terpengaruh oleh jumlah 

barang yang diproduksi. Contohnya adalah biaya sewa lahan dimana 

berapapun jumlah output yang dihasilkan perusahaan, besaran sewa lahan 

yang harus dibayar adalah sama. Itu  sebabnya kurva Fixet Cost berbentuk 

horizontal. 

2. Biaya Variabel atau Variabel Cost 

Variable Cost adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang 

yang dihasilkan. Semakin banyak output, semakin tinggi biaya variabelnya. 

Contoh biaya variabel adalah pembelian bahan baku. 

3. Biaya Total atau Total Cost 

Total Cost (TC) adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan produksi. Biaya ini merupakan penjumlahan dari biaya  tetap (FC) 

dan biaya variabel (VC). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TC=TFC+TVC 
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2.6 Penerimaan 

Penerimaan (Revenue) adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen 

berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi. 

Beberapa konsep penerimaan adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan Total atau Total Revenue 

Total Revenue adalah penerimaan seluruhnya yang diterima oleh produsen 

dari hasil penjualan. Secara matematis dapat diumuskan sebagai berikut: 

   TR = P × Q 

2. Penerimaan Rata-Rata atau Average Revenue (AR) 

Average Revenue adalah penerimaan produsen per unit barang yang 

dijualnya. Secara matematis dapat diumuskan sebagai berikut: 

    AR = TR / Q 

3. Penerimaan Marjinal atau Majinal Revenue 

Majinal Revenue adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh 

tambahan penjualan sebesar 1 unit 

 

2.7 Laba atau Keuntungan 

Laba/rugi adalah selisih antara nilai yang dihasilkan dengan nilai yang 

dikeluarkan. Nilai yang dihasilkan merupakan penerimaan, sedangkan nilai yang 

dikeluarkan merupakan biaya produksi. Apabila TR>TC maka perusahaan 

memperoleh laba. Sedangkan, apabila TR<TC maka perusahaan menderita 

kerugian. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: Selalu diasumsikan 

bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba (atau 

meminimalkan kerugian). Asumsi ini digunakan  untuk menentukan jumlah 
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barang yang diproduksi dan harganya. Secara matematis, laba  maksimum 

tercapai apabila turunan pertama fungsi profit sama dengan 0. Dengan demikian, 

perusahaan akan memperoleh laba maksimal (atau kerugian minimun) bila 

berproduksi pada tingkat output dimana MR=MC. 

 

2.8 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

atau keuntungan. Rasio profitabilitas merujuk pada indikator prestasi kerja sebuah 

perusahaan (Downey dan Erickson, 1988 dalam Budiraharjo, 2008).  Rasio profitabilitas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen seperti 

ditunjukkan oleh laba yang diperoleh dari penjualan dan dari pendapatan investasi 

perusahaan (Brigham dan Westen, 1990 dalam Budiraharjo, 2008). 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para 

investor atas investasi yang dilakukan diperusahaan. 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 untuk evaluasi atas efektivitas 

pengelolaan badan usaha tersebut. 

Dalam kegiatan operasional perusahaan, profit merupakan elemen penting 

dalam menjamin kelangsungan perusahaan. Dengan adanya kemampuan 

memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka 

tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung profitabilitas adalah sebagai berikut : 
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1. Gross Profit Margin 

EBIT 

Gross Profit Margin = X 100% 
Penjualan 

Keterangan : 

Gross Profit Margin : Margin laba kotor EBIT : Earning Before Interes and 

Tax (Laba sebelum bunga dan pajak). 

2. Net Profit Margin 

EAIT 

Gross Profit Margin=  X 100% 
Penjualan 

Keterangan : 

Net Profit Margin: Marjin laba bersih EBIT : Earning Before Interes 

and Tax (Laba sebelum bunga dan pajak)  

 

2.9 Kerangka pemikiran 

 Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas 

permasalahan apa yang akan diteliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan 

menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu 

menjawab masalah penelitian. Adapun masalah dari penelitian ini adalah 

mengenai “profitabilitas usaha arang tempurung kelapa di Desa Pule Kecamatan 

Kandat Kabupaten kediri apakah sudah layak untuk dijalankan apa belum”. 

 Studi analisis profitabilitas ini dapat memberikan masukan mengenai 

target atau pencapaian yang harus diwujudkan serta strategi apa yang harus 

dilakukan guna untuk mengembangkan usaha ini agar keuntungannya dapat 

dimaksimalkan dengan baik. Saat ini usaha pembuatan arang tempurung kelapa 

sudah mulai banyak bermunculan diberbagai daerah yang tersebar diwilayah jawa 
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timur. Hal ini menyebabkan persaingan yang harus dihadapi oleh usaha 

pembuatan arang yang berada didesa Pule untuk bisa bertahan dan bersaing dalam 

menjalankan usahanya. 

 Didalam melakukan penelitian ini peneliti harus melakukan pengumpulan 

data, data dalam kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui survey lapang dan wawancara dengan instansi pada bidang 

terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan laporan berbagai 

instansi. Setelah mendapatkan data yang valid maka akan dilakukan penelitian 

menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. 
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