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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

     Tumoka Nova (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis pendapatan 

usaha tani tomat di Kecamatan Kawangkoan Barat  Kabupaten Minahasa”. Adapun 

metode yang digunakan adalah metode analisis tabel dan metode analisis regresi 

berganda dengan menggunakan data OLS (Ordinary Least Square) dan diolah 

menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian menunjukkan jumlah produksi 

dan harga tomat memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun 

simultan terhadap tingkat pendapatan petani tomat Kecamatan Kawangkoan Barat  

Kabupaten Minahasa. 

      Lumintang Fatmawati (2013) juga menjelaskan dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis pendapatan petani padi di Desa Teep Kecamatan Langowan 

Timur”. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan 

analisis kelayakan usaha yang bertujuan untuk mengetahui besarnya penggunaan 

faktor produksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan 

usaha tani padi di Desa Teep di pengaruhi oleh penerimaan dan biaya produksi. 

 Putri Irving C.K. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis pendapatan 

petani kakao di Kabupaten Parigi-Moutong”. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan 
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petani kakao di Kabupaten Parigi-Moutong dipengaruhi oleh tingkat produksi, harga 

rata-rata penjualan dan pemasaran kakao, sehingga perlu adanya kerjasama antara 

petani dan pemerintah untuk lebih meningkatkan produksi dan pendapatan kakao, 

serta penetapan harga kakao pada tingkat pedagang pengumpul desa atau kecamatan 

di Kabupaten Parigi-Moutong. 

 Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang adalah Lokasi penelitian yaitu di Desa Cepokorejo Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban serta pada alat analisis menggunakan analisis pendapatan dan 

analisis Location Quotient (LQ). 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Sukirno (2000) dalam Lumintang 

(2013), Pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah 

tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi 

yang dimilikinya dan dari sumber lain. Sedangkan menurut Sukirno (2006) dalam 

Lumintang (2013), Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh 

penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, 

bulanan maupun tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh 
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pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi 

biaya yang telah dikeluarkan. 

Soekartawi (2002) dalam Lumintang (2013), menyatakan penerimaan adalah 

hasil kali antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pangandaheng (2012) 

dalam  Lumintang (2013), menyatakan pendapatan merupakan penerimaan yang 

dikurangi dengan biaya–biaya yang dikeluarkan. Pendapatan seseorang pada dasarnya 

tergantung dari pekerjaan dibidang jasa atau produksi, serta waktu jam kerja yang 

dicurahkan, tingkat pendapatan perjam yang diterima. 

Mubyarto (2004) dalam Runa (2013) mengatakan bahwa pendapatan mempunyai 

hubungan erat dengan tingkat produksi yang dicapai, apabila produksi tinggi maka 

pendapatan cenderung tinggi. Uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli 

barang-barang kebutuhannya diterima oleh petani produsen sebagai pendapatan, 

untuk itu biasanya pendapatan petani produsen tergantung pada jumlah barang yang 

dijual dan tingginya tingkat harga yang berlaku. Widardi (2006) dalam Runa (2013), 

mengemukakan definisi pendapatan sebagai hasil berupa uang atau hasil material 

lainya yang dicapai dari penggunaan barang atau jasa-jasa manusia. 

Sedangkan menurut pendapat Ida Nuraini (2006) menyatakan bahwa besarnya 

pendapatan kotor secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut:   

  TR=P X Q 
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Dimana: 

TR = Pendapatan total 

P = Price (harga) 

Q = Quantitas (Jumlah) 

 Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendapatan kotor adalah yang diperoleh 

dari penjualan barang atau ikan.Besarnya pendapatan kotor pada usaha petani tambak 

udang sesuai dengan pengertian diatas dihitung besarnya jumlah produksi udang 

vanami yang dihasilkan dengan harga udang vanami tersebut.Dalam satuan tertentu 

yaitu kilogram. 

 Menurut Ida Nuraini (2006) menyatakan bahwa besarnya pendapatan bersih 

secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Π = TR-TC 

Dimana:  

Π = Pendapatan Bersih 

TR = Total Revenue (Penerimaan total) 

TC = Total Cost (Biaya total yang dikeluarkan) 

 

b.TC = FC+VC 
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Dimana: 

TC = Total Cost (Total biaya yang dikeluarkan) 

FC = Fixed Cost (Biaya tetap) 

VC = Total Cost (Biaya variable) 

 Besar kecilnya pendapatan kotor akan berpengaruh pada pendapatan bersih 

setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dimaksud adalah semua beban yang 

dikeluarkan oleh penguasa untuk melakukan operasi produksi udang vanami. 

2. Pengertian Produksi 

 Menurut Sugiarto (2002) dalam Tumoka (2013) Produksi adalah suatu kegiatan 

yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa  di  

nyatakan  dalam  fungsi  produk,  Fungsi  produk  menunjukkan  jumlah maksimum  

output  yang  dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan 

teknogi tertentu. Sedangkan menurut Sudarman (2004) dalam Tumoka (2013) 

Produksi sering didefenisikan sebagai penciptaan guna, dimana guna bararti 

kemampuan barang  atau  jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

3. Fungsi Produksi 

 Fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk 

membuat satu barang dan jumlah output barang tersebut Mankiw (2012). Menurut 

Sukirno (2010) fungsi froduksi adalah hubungan diantara faktor-faktor produksi dan 

tingkat produksi yang diciptakannya. Faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi 
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4 golongan yaitu tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian keusahawanan. Sedangkan 

menurut Soeratno (2003) fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang 

menunjukkan hubungan antara tingkat (dan kombinasi) penggunaan input dan tingkat 

output per satuan waktu. 

 Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang produksi 

tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan Ida Nuraini (2006). Fungsi 

produksi dapat ditulis sebagai berikut: 

Q = (K, L, R, T)  

Dimana : 

Q  = Output 

K = Kapital / Modal 

L = Labour / Tenaga Kerja 

R  = Resources / Sumber daya 

T  = Teknologi 

Dari persamaan diatas pada dasarnya bahwa besar kecilnya tingkat produksi 

suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan 

alam, dan tingkat teknologi yang digunakan Ida Nuraini (2006).  
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Sumber: Ida Nuraini, 2006 

Gambar 2.1 
Kurva Produksi Total, Produksi Marginal dan Produksi Rata-rata 

 

 Tahap awal menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan 

meningkatkan total produksi (TP), produksi rata-rata (AP) dan produksi marginal 

(MP). Tahap kedua, TP terus meningkat sampai produksi optimum sedang AP 

menurun dan MP menurun sampai titik nol. Tahap terakhir yaitu penambahan tenaga 

kerja menurunkan TP dan AP, sedangkan MP negatif. 
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4. Biaya Produksi 

     Menurut Sukirno (2010) Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor 

produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-

barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Daniel (2002) 

dalam Yasin (2013) Biaya produksi adalah konpensasi yang diterima pemilik faktor-

faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi. 

     Berdasarkan pada sifat penggolongannya, maka biaya produksi dapat dibedakan 

menjadi dua golongan yaitu biaya tetap (Fixed Cost) dan biaya tidak tetap (Variabel 

Cost). Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak 

sedikitnya jumlah output. Kurva biaya tetap adalah sebagai berikut: 

 

   Sumber: Ida Nuraini, 2006 

Gambar 2.2 
Kurva Biaya Tetap 
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     Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa berapapun jumlah output yang dihasilkan 

tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya. Biaya tidak tetap adalah biaya yang 

besarnya berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. 

Semakin besar jumlah output semakin besar pula biaya variabel yang harus 

dikeluarkan. 

 

    Sumber: Ida Nuraini, 2006 

Gambar 2.3 
Kurva Biaya Tidak Tetap 

 

     Dari gambar diatas menunjukkan bahwa tinggi rendahnya biaya tidak tetap, 

tergantung pada besar kecilnya output yang dihasilkan. Semakin banyak output yang 

dihasilkan maka biaya variabel akan semakin tinggi.  

     Dari penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap, selanjutnya akan didapatkan 

biaya keseluruhan (Total Cost). Jadi biaya total adalah biaya keseluruhan yang 
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dikeluarkan untuk pembuatan setiap output tertentu. Dalam bentuk kurva maka biaya 

total dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   Sumber: Ida Nuraini, 2006 

Gambar 2.4 
Kurva Biaya Total 

 

     Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa biaya semakin meningkat seiring dengan 

adanya peningkatan output. Dari kedua faktor biaya dan produksi tersebut dapat 

diformulasikan dalam satu kurva, namun begitu untuk produksi harus dinilai dulu 

dalam bentuk uang. Dari hasil formulasi antara biaya dan penerimaan tersebut maka 

dapat terlihat pada produksi akan memberikan nilai penerimaan yang paling 

menguntungkan. 

5. Harga Jual  

     Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 
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menggunakan produk atau jasa tersebut Kotler (2001) dalam Lumintang (2013). 

Harga hasil-hasil pertanian cenderung mengalami naik turun yang relatif besar. 

Harganya bisa mencapai tingkat yang tinggi sekali pada suatu masa dan mengalami 

kemerosotan yang sangat buruk pada masa berikutnya. Sifat perubahan harga seperti 

itu disebabkan karena penawaran atas barang-barang pertanian seperti juga 

permintaan adalah tidak elastis, yang artinya persentase perubahan harga jauh lebih 

besar daripada perubahan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkan Sukirno 

(2002) dalam Lumintang (2013). 

6. Tenaga Kerja 

     Salah satu faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi untuk 

menghasilkan barang atau jasa adalah tenaga kerja. Menurut UU Pokok 

Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan itu maka jumlah tenaga kerja sebagai salah 

satu faktor produksi mempunyai pengaruh dalam peningkatan produksi. Dari segi 

jumlahnya semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses kegiatan 

tersebut Suparmoko (2000) dalam Laksmi Dewi (2012). 

     Tenaga kerja bukan saja berdasarkan jumlah penduduk yang dapat digunakan 

dalam proses produksi, juga harus diperhitungkan pengetahuan atau skill (keahlian) 

yang dimilikinya. Jadi, tenaga kerja yang dimaksudkan sudah termasuk kemampuan 
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seseorang menggunakan tenaga serta pikirannya. Melihat kesanggupan berpikir dan 

keahlian tenaga kerja dapat digolongkan: 

a. Golongan pertama, adalah tenaga kerja terdidik, tingkat keterampilannya sudah 

tinggi, contohnya: pilot, dokter, manajer dan lainnya. 

b. Golongan kedua, adalah tenaga kerja semi terdidik atau terlatih, tenaga kerja ini 

telah mendapat sedikit pendidikan dan latihan bidang tertentu, contohnya: tukang 

las, operator mesin. 

c. Golongan ketiga, adalah tenaga kerja yang tidak terlatih, golongan ini tidak 

mempunyai keahlian atau pendidikan sehingga tenaga kerja ini hanya 

mengandalkan tenaga jasmani saja, contohnya: petani, pelayan toko, buruh tani 

(Mulia Nasution: 1997 dalam Annisa S). 

     Menurut Suroto (1992) tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau 

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (undang-undang pokok 

ketenagakerjaan No.14 tahun 1969). 

     Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah 

seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika 

ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas 

tersebut Mulyadi (2008). 
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7. Tinjauan Mengenai Potensi Sektor Ekonomi 

     Menurut Suparmoko (2001) tahapan dalam penyusunan strategi pengembangan 

potensi ekonomi daerah adalah tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi suatu 

daerah. Oleh karena itu dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang 

ada disuatu daerah dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut: 

a. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing 

sektor. 

b. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan 

mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk 

dikembangkan. 

c. Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk 

sumberdaya manusia dan yang siap untuk digunakan mendukung perkembangan 

setiap sektor yang bersangkutan. 

d. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan 

kelemahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan ditemukan sektor-sektor 

andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut 

dikembangkan di daerah bersangkutan.  

e. Akhirnya menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-

sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga 

perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya. 
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     Sektor ekonomi adalah bidang kegiatan ekonomi dimana penduduk suatu negara 

melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan satu atau kombinasi beberapa 

faktor produksi sebagai input untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis output 

sehingga faktor produksi tersebut mendapatkan balas jasa. 

8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 

 

    

       

 

 

 

Gambar 2.5 
Kerangka Berfikir 

 

Luas Lahan Harga Penjualan 

Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban 

Pendapatan Petani Tambak Udang Vanami 

Menganalisis Potensi Petani Tambak Udang Vanami 

Tenaga Kerja 

 




