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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 A. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan : 

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrantau (2018) tentang Analisis Usaha 

Sarang Burung Walet di Kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang 

Burung Walet Pak Sutrisno). Hasil penelitian adalah  untuk  mengetahui besarnya  

biaya,  penerimaan, keuntungan dan efisiensi usaha dari usaha sarang  walet Pak 

Sutrisno di Kelurahan Tembilahan  Kota. Metode   analisis  data   yang  digunakan  

dalam   penelitian  ini adalah   analisi  biaya,   analisis   penerimaan,   analisis  

keuntungan   dan   analisis efisiensi  usaha. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  

:  (1) Biaya total  rata-rata yang dikeluarkan  pada usaha Sarang Burung Walet Pak 

Sutrisno adalah sebesar Rp.11.475.355,55, (2) rata-rata penerimaan yang diperoleh 

sebesar Rp.38.000.000,00  per  bulan,  (3)  rata-rata  keuntungan  yang di  peroleh  

sebesar Rp.26.524.644,45 per bulan,  (4) Nilai efisiensi usaha  adalah sebesar  3,31,  

yang berarti bahwa usaha  Sarang Walet Pak Sutrisno  sudah efisien, dimana setiap  

Rp. 1 biaya  yang   dikeluarkan  akan   mendapatkan  penerimaan  sebesar   Rp.3,31  

dan keuntungan Rp.2,31. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang (2017) tentang Prediksi Pendapatan 

Usaha Sarang Burung Walet di Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda, dan analisis forecasting. Dan hasil 

dari penelitian ini pada usaha budidaya sarang walet di 10 Rumah Budidaya Walet 

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur merupakan usaha yang sangat 
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menguntungkan dengan rata – rata produksi yang cukup signifikan tingkat 

kenaikannya dan pendapatan yang diperoleh terbilang stabil pada tahun 2015 

sampai pada tahun 2016.  

Penelitian yang dilakukan oleh Saipullah (2017) tentang Analisis Kelayakan 

Usaha Budidaya Sarang Burung Walet di Kecamatan Penyinggahan Kabupaten 

Kutai Barat. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa ditinjau dari Aspek Keuangan, 

kelayakan usaha budidaya sarang burung walet yang dilihat dari hasil perhitungan 

Payback Periode diperoleh tingkat pengembalian investasi yang cukup cepat dari 

target waktu yang telah ditentukan. Perhitungan hasil Avarage Rate of Return 

diperoleh usaha dinyatakan layak karena nilai ARR > Minimum Accounting Rate of 

Return yang dikehendaki. Hasil perhitungan Net Present Value dapat dinyatakan 

layak karena nilai NPV yang diperoleh > 0. Hasil dari perhitungan Internal Rate of 

Return yang diperoleh usaha ini dinyatakan layak karena nilai IRR > Interest. Dan 

hasil perhitungan Profitability Index dapat dinyatakan layak karena nilai PI > 1. 

Berdasarkan penelitian terdahulu ruang lingkupnya mencakup tingkat- tingkat 

Kelurahan dan Kabupaten, sedangkan penelitian sekarang hanya mencakup tingkat 

Kecamatan. Teknik pengumpulan data dari penelitian-penelitian terdahulu 

menggunakan wawancara, observasi, kuesioner dan studi kepustakaan, sedangkan 

penelitian yang sekarang hanya menggunakan kuesioner. Penelitian terdahulu ada 

salah satu yang menggunakan analisis biaya dan analisis forecasting sedangkan 

penelitian sekarang hanya menggunakan metode analisis pulang pokok dan analisa 

R/C ratio. 
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B.  Landasan Teori 

 1.  Teori Pendapatan 

Pendapatan adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masayarakat ini 

mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.  Menurut sukirno 

(2000), pendapatan individu merupakan pendapatan yang akan diterima 

semua rumah tangga untuk perekonomian dari pembayaran atas penggunaan 

factor-faktor produksi yang dimilikinya dari sumber lain.  

Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang 

diterima oleh  penduduk atas prestasi  kerjanya  selama satu periode tertentu, 

baik harian, mingguan dan tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan 

memperoleh pendapatan berupa nilai uang yang diterima dari penjualan 

produk yang dikurangi biaya yang telah dikeluarkan. 

Menurut Harahap (2001: 236) mengungkapkan bahwa pendapatan 

adalah hasil yang diterima perusahaan dari transaksi penjualan barang dan 

jasa terhadap pelanggan atau konsumen. Menurut Nafarin (2006: 15) 

pendapatan adalah hasil yang diterima perusahaan dari aktivitas penjualan 

barang dan jasa kepada konsumen selama jangka waktu tertentu, hal ini akan 

meningkatkan modal perusahaan.  

Menurut Hendriksen (2000: 34) bahwa secara umum pendapatan 

(revenue) merupakan hasil dari perusahaan. Pendapatan biasanya dapat 

diukur dengan menggunakan satuan harga pertukaran yang berlaku. 
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Pendapatan dapat diterima setelah terjadinya proses penjualan. Menurut 

Jhingan (2003) pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode 

tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan 

atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang 

digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan 

tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan. 

Soekartawi (2002: 3) menyatakan penerimaan adalah hasil kali antara 

produksi yang diperoleh dengan harga jual. Mubyarto (1995); Pangandaheng 

(2012), menyatakan pendapatan merupakan penerimaan yang dikurangi 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.  

Menurut Munandar (2006), pengertian pendapatan adalah suatu 

pertambahan asset yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi 

bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula 

merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena bertambahnya 

liabilities. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar 

kemapuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Hartoyo dan Noorma, 2010). 

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang 

kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang 

warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini membeli faktor-
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faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi 

dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di 

pasar (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar barang) ditentukan 

oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan (Poniwati Asmie, 2008). 

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai jumlah penghasilan baik dari 

perorangan maupun kelompok dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa 

maupun hasil penjualan barang, atau bisa juga diartikan sebagai suatu 

keberhasilan usaha suatu perusahaan atau industry (Soekartawi, 1990). 

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan 

(Suparmoko, 2000), yaitu : 

1. Gaji dan Upah merupakan Imbalan yang diperoleh sesudah orang  

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan untuk waktu satu 

hari, satu minggu maupun satu bulan. 

2. Pendapatan dari Usaha Sendiri, merupakan nilai total pada hasil produksi 

yang dikurangi oleh biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini adalah usaha 

milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga 

sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak 

diperhitungkan. 

3. Pendapatan dari usaha lain merupakan  pendapatan yang diperoleh tanpa 

mengeluarkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan 

sampingan yaitu pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki 

seperti rumah, ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari 

pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain. 
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Pendapatan  merupakan suatu hal yang penting dalam kelangsungan 

suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka perusahaan 

akan mampu membiayai segala pengeluaran dan operasional yang akan 

dilakukannya. 

Pendapatan total merupakan jumlah dari seluruh pendapatan yang 

diterima perusahaan dari hasil usaha yang telah dilakukan selama jangka 

waktu tertentu. Pendapatan total diperoleh dari jumlah barang yang terjual 

dikalikan harga barang per unit. Jika harga barang per unit adalah P, dan 

jumlah seluruh barang yang terjual adalah Q, maka total pendapatan 

adalah 

TR = P x Q. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

a. Biaya Usaha 

Menurut Soekartawi dkk (1986) bahwa biaya adalah nilai 

penggunaan sarana produksi, upah dan lain-lain yang dibebankan pada 

proses produksi yang bersangkutan. Sedangkan biaya usahatani menurut 

Rahim A dan Hastuti DRD (2008) merupakan pengorbanan yang dilakukan 

oleh produsen (petani, nelayan dan peternak) dalam mengelola usahanya 

dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Biaya usahatani biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost). Biaya tetap diartikan sebagai biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak 

atau sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar 
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kecilnya produksi yang diperoleh. Sedangkan biaya tidak tetap atau biaya 

variabel biasanya diartikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi 

oleh produksi yang diperoleh (Soekartawi, 2006). 

Biaya  adalah bagian unsur  dari harga pokok yang merupakan unsur 

yang paling pokok dalam akuntansi biaya. Untuk lebih jelasnya mengenai 

pengertian biaya. Menurut Darsono (2005 : 15) Biaya merupakan kas dan 

setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang 

atau jasa yang diharapkan yang memperoleh manfaat atau keuntungan 

dimasa mendatang. 

 Menurut Slamet Munawir (2002 : 307) definisi biaya sebagai berikut  

“Biaya adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang diperkirakan dapat memberikan manfaat 

saat kini atau masa depan untuk organisasi atau pengorbanan yang terjadi 

dalam rangka untuk memperoleh suatu barang dan jasa yang bermanfaat”. 

Menurut Supriyono (2000;16), Biaya adalah harga perolehan yang 

dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau 

revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut Henry 

Simamora (2002;36), Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang 

dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada 

saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi.  

Menurut Mulyadi (2014;8), Biaya adalah pengorbanan sumber 

ekonomis  yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi 

atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Noor 
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(2008) teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu 

bagaimana mendapatkan formulasi input (biaya) yang paling efisien untuk 

menghasilkan output (produksi) tertentu. 

b. Biaya produksi 

Biaya produksi yaitu  biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi 

mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji 

karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung maupun 

yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi (Mulyadi, 

2014:14). 

 Perusahaan mempunyai fungsi pokok yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan perusahaan dagang dan jasa. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan harus mengubah bentuk barang yang dibeli menjadi 

produk jadi atau siap pakai, sedangkan perusahaan dagang langsung 

menjual barangbarang yang dibeli tanpa melakukan perubahan bentuk 

(Haryono, 2009: 403).   

Faktor yang memiliki kepastian yang relatif tinggi yang berpengaruh 

terhadap penentuan harga jual adalah biaya  (Sunarto, 2004:175).  

Biaya Produksi menurut Riwayadi ( 2014:47) biaya produksi adlah 

biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi (fungsi yang mengolah 

bahan baku menjadi barang  jadi) yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 
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Biaya produksi menurut Sukirno (2010: 208) semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan 

bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-

barang yang di produsikan perusahaan tersebut. 

Biaya produksi / 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. Biaya 

produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan kepada dua 

jenis: biaya eksplisit dan biaya tersembunyi (imputed cost). Biaya eksplisit 

adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang yang berupa pembayaran 

dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah 

yang dubutuhkan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah taksiran 

pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan 

itu sendiri. 

 Pengeluaran yang tergolong sebagai biaya tersembunyi antara lain 

adalah pembayaran untuk kehalian keusahawanan produsen tersebut, 

modalnya sendiri yang digunakan dalam perushaan dan bangunan 

perusahaan yang dimiliknya (Sukirno, 2002). 

c. Harga Jual 

Menurut Gregory Lewis, harga jual adalah sejumlah uang yang 

bersedia dibayar oleh pembeli dan bersedia diterima oleh penjual. Harga 

jual adalah nilai yang tercermin dalam daftar harga, harga eceran, dan harga 
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adalah nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatan atau 

net price. Harga jual merupakan penjumlahan dari harga pokok barang yang 

dijual, biaya administrasi, biaya penjualan, serta keuntungan yang 

diingnkan.  

Harga jual adalah besarnya jumlah harga yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa kepada konsumen agar mendapatkan laba yang sesuai 

dengan harapan perusahaan (Swastha: 2010). 

Harga jual adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atau pemakai 

barang dan jasa adtau harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan 

oleh suatu unit usaha kedpada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa 

yang di jual atau di serahkan. Konsep lain menunjukkan apabila harga 

sebuah barang yang dibeli oleh konsumen dapat memberikan hasil yang 

memuaskan, maka dapat dikatakan bahwa penjualan total akan berada pada 

tingkat yang memuaskan, diukur dalam nilai rupiah, sehingga dapat 

menciptakan langganan. 

Adapun definisi menurut para ahli mengenai harga jual antara lain, 

yaitu: Hansen dan Mowen mendefinisikan “harga jual adalah jumlah 

moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau 

pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan”. 

Penetapan harga jual terdapat beberapa metode penetapan harga yang 

sering digunakan yaitu: penetapan harga berdasarkan biaya, break even 

pricing (BEP) atau Target Pricing (harga target) adalah harga yang 

ditentukan berdasarkan titik impas (pulang pokok), dan Perceived Value 
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Pricing (dirasakan nilai harga) adalah harga ditentukan oleh kesan pembeli 

(persepsi) terhadap produk yang ditawarkan. 

Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli yaitu: 

a). Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga 

dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan 

daya belinya pada berbagai jenis barang atau jasa. Pembeli 

membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

b). Peranan informasi harga, yaitu fungsi harga dalam membidik konsumen 

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama 

bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk 

menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang 

sering muncul adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas 

yang tinggi sehingga konsumen menilai harga yang ditetapkan sesuai 

dengan kualitas produk maupun jasa yang ditetapkan. 

3. Analisa Usaha 

Analisis kelayakan usaha ini berguna untuk memberikan informasi 

apakah suatu usaha dapat dikatakan layak secara finansial atau tidak untuk 

diusahakan. Analisa kelayakan usaha dalam penelitian ini menggunakan 

Break Event Point (BEP) dan Revenue Cost Ratio (R/C ratio). 
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a. Break Event Point (BEP) 

Menurut Primyastanto (2011), analisis Break Even Point (BEP) 

merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari keterkaitan 

antara biaya tetap, biaya variabel, tingkat pendapatan pada berbagai tingkat 

operasional dan volume produksi. BEP dapat dihitung dengan dua cara 

yaitu:  

 Break Even Point (BEP) Produksi Rumus perhitungan BEP Produksi 

seperti berikut: 

𝐵𝐸𝑃 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 =
𝑇𝐹𝐶

1 −
𝑇𝑉𝐶

𝑠

 

Keterangan: 

TFC = Total biaya tetap 

TVC = Total biaya variabel 

S  = nilai penjualan (jumlah penerimaan) 

 BEP atas dasar unit (Q) 

𝐵𝐸𝑃 𝑢𝑛𝑖𝑡 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝑣
 

Keterangan: 

TFC = Total biaya tetap 

p = harga per unit  

v = biaya variabel per unit 

b. Revenue Cost Ratio (R/C ratio) 

R/C ratio yaitu adalah jumlah ratio yang dipakai guna melihat 

keuntungan relatif yang nantinya akan diperoleh pada sebuah proyek atau 

sebuah usaha. Sebenarnya sebuah proyek akan dikatakan layak dijalankan 

jika nilai R/C yang diperoleh tersebut dinyatakan lebih besar dari 1. Hal 
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tersebut dapat terjadi sebab, jika nilai R/C semakin tinggi, maka tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam suatu proyek bisa menadi lebih tinggi. 

Penggunaan R/C ratio ini diketahui bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil yang diperoleh dari usaha yang menguntungkan pada periode 

tertentu. Rumus R/C Ratio yaitu: 

R/C Ratio =
Penerimaan

Total Biaya
 

Keterangan: 

 R/C >1 maka suatu usaha akan dinyatakan untung 

 R/C <1 maka usaha tersebut dinyatakan merugi 

C. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang diduga 

bahwa usaha sarang burung walet berada pada kategori layak untuk 

dilanjutkan, maka dari itu secara sederhana kerangka pikir dirumuskan 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha sarang burung walet di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

Biaya Tetap dan  Biaya Variable Jumlah Produksi dan Total Penerimaan 

1. Analisis Pulang Pokok (BEP) 

2. Analisis Kelayakan Usaha dengan R/C Rasio 

Evaluasi Usaha 

Layak (menguntungkan) Tidak Layak (tidak menguntungkan) 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Sumber : Primyastanto (2011) 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan masalah dan kajian teoritas 

penelitian yang telah diuraikan. Maka dari itu hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Diduga usaha sarang burung walet di Kecamatan Mentaya Hilir 

Selatan Kabupaten Kotwaringin Timur layak untuk dilaksanakan. 

 Diduga usaha sarang burung walet di Kecamatan Mentaya Hilir 

Selatan Kabupaten Kotwaringin Timur tidak layak untuk 

dilaksanakan. 


