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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sarina Dkk (2012) meneliti pendapatan dan efisiensi usaha pengolahan teh 

kering PT. Agrotea bukit daun kabupaten Rejang Lebong bertujuan untuk 

mengetahui biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan R/C Ratio usaha 

pengolahan teh kering PT. Agrotea Bukit Daun Kecamatan Bermani Kabupaten 

Rejang Lebong. Data responden dipilih secara sengaja (purposive). Hasil analisis 

data menunjukkan bahwa biaya produksi pengolahan teh kering PT.Agrotea Bukit 

Daun Kabupaten Rejang Lebong pada saat penelitian  dilakukan adalah sebesar 

Rp 216.266.733,61,-/bulan, penerimaan sebesar Rp 285.720.160,- /bln dan 

pendapatan sebesar Rp 69.453.426,39,- /bulan. R/C ratio menunjukkan angka 1,32 

sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pengolahan teh kering pada PT.Agrotea 

Bukit Daun Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan menguntungkan dan 

efisien. 

Mahabirama Dkk (2013) meneliti efisiensi dan pendapatan usaha tani 

kedelai di kabupaten garut provinsi jawa barat, penelitian ini menggunakan data 

primer sebanyak 72 orang petani kedelai yang diambil secara purposive. 

Berdasarkan analisis pendapatan usaha tani kedelai di Kabupaten Garut, petani 

masih dapat memperoleh pendapatan atas biaya tunai sebesar Rp 2.027.455,92 

dan pendapatan atas biaya total yaitu Rp 968.474,41, dengan nilai R/C ratio 

berturut-turut 1.35 dan 1.14, nilai R/C ratio menunjukkan bahwa usaha tani 

kedelai di Kabupaten Garut masih layak dan menguntungkan apabila diusahakan. 
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Ramadani (2017) meneliti analisis efisiensi usaha mikro kecil menengah 

gula merah di desa sumberingin kecamatan Sanankulon kabupaten blitar. Dalam 

penelitian ini menggunakan 25 unit usaha.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

total biaya produksi dari 25 UMKM sebesar Rp 1.307.274.048 adapun rata-

ratanya sebesar Rp 52.290.962 penerimaan usaha sebesar Rp 97.156.800 besarnya 

pendapatan bersih sebesar Rp.1.121.645.952, adapun rata-ratanya sebesar 

44.865.83 dengan nilai R/C ratio sebesar 1,88 dan BEP produksi sebesar 97.000 

Kg dangan rata-rata 3.880 Kg. Tingkat pendapatan,  efisiensi, dan BEP pada 

UMKM gula merah di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten 

Blitar berjalan dengan efisien sehingga BEP produksi UMKM gula merah layak 

untuk dilanjutkan, artinya UMKM gula merah di Desa Sumberingin dapat 

diandalkan sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidup 

masyarakat. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diperoleh adanya persamaan 

dalam penggunaan variabel pada setiap penelitian yakni biaya produksi, 

pendapatan dan efisiensi usaha.Persamaan penelitian terdahulu dengan penilitian 

ini juga terletak pada alat analisis yang rata-rata digunakan yakni uji kelayakan 

usaha R/C ratio. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak 

pada objek yang diteliti. 
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2.2. LandasanTeori 

2.2.1. Industri 

a. Konsep Industri 

Menurut UU No. 3 tahun 2004 tentang perindustrian , menyatakan bahwa 

industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau 

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 

Pengertian industri juga meliputi semua kegiatan perusahaan dalam mengubah 

bahan organik sehingga menghasilkan sesuatu atau hasil yang baru. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri dibedakan menjadi : 

1) Industri Sedanga merupakan perusahaan yang memiliki tenaga kerja 20 

smapai 100 orang 

2) Industri Kecil dan Rumah tangga merupakan perusahaan yang memiliki 

tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan untuk industri rumah tangga 

tenaga kerja terdiri dari 1 sampai 4 orang. 

3) Industri Besar merupakan perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 

orang atau lebih 

Industri rumah tangga atau biasa disebut dengan Home Industri adalah unit 

usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang tertentu. Perusahaan seperti 

ini menggunakan satu atau dua rumah sebagai tempat produksi, bila dilihat dari 

segi modal yang digunakan dalam proses produksi dan jumlah tenaga kerja tentu 

lebih sedikit dari perusahaan besar. 
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Modal utama yang biasa digunakan dalam industri rumah tangga sekitar 

Rp. 5.000.000 sampai Rp. 50.0000.000, dengan jumlah tenaga kerja rata-rata 2 

sampai 10 orang. Sedangkan dilihat dari omset atau pendapatan yang diperoleh 

Rp. 10.000.000 sampai Rp. 100.000.000  per bulan. 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 usaha kecil adalah usaha yang 

produksif yang bisa berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan yang dikuasai baik secara langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil. 

Kriteria usaha kecil menurut UU RI No 20 Tahun 2008 sebagai berikut: 

1) Mempunyai kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 

belum termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. 

2) Mempunyai hasil pernjualan tahunan Rp. 300.000.000 sampai Rp. 

2.500.000.000 

Sedangkan kriteria  usaha dalam World Bank tahun 2008 adalah : 

1) Jumlah tenaga kerja kurang dari 30 

2) Pendapatan per tahun melenihi 3 juta dollar 

3) Sedangkan jumalh aset tidak melebihi 3 juta dolar 

2.2.2. Teori Perilaku Produsen 

a. Teori Produksi 

Pengertian teori produksi yaitu bagaimana cara pengusaha 

mengkombinasikan berbagai input pada tingkat teknologi dalam menghasilkan 
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output seefisien mungkin dan sasaran teori produksi ini adalah untuk menentukan 

tingkat produksi dengan sumber daya yang ada seefisien mungkin. 

Produksi merupakan perubahan input (sumber daya)  menjadi output 

(produk) dan merupakan hasil akhir dari proses aktifitas ekonomi dalam 

memanfaatkan masukan atau input. Jadi kegiatan produksi adalah kombinasi 

antara input untuk menghasilkan output. 

Seorang  produsen dalam mikro ekonomi merupakan wujud dari berbagai 

faktor produksi dengan tujuan untuk menjadikan input menjadi output. Produsen 

merupakan pemasok produk kepada konsumen. Ada dua teori yang penting dalam 

proses ini adalah: 

1) Teori Produksi 

 Teori produksi merupakan hubungan antara input dan ouput 

2) Teori Biaya 

 Teori biaya merupakan hubungan antar output dengan tingkat biaya 

(pengeluaran ini dari input yang digunakan untuk memproduksi suatu 

output). 

Sasaran dari teori produksi yaitu penggunaan sumber daya yang ada secara 

optimal untuk menetukan tingkat produksi. Agar produksi berjalan dengan lancar 

untuk menciptakan hasil, maka diperlukan beberapa faktor produksi (input). 

Faktor ini perlu diproses untuk menghasilkan ouput. 

Efisiensi berhubungan dengan proses produksi yaitu proses pengelolaan 

input menjadi ouput. Semakin sedikit penggunaan input untuk memperoleh output 

yang dihasilkan maka akan semakin efisien.  Sasaran dari teori produksi ini adalah 
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untuk menentukan tingkat produksi yang optimal dengan sumber daya yang ada. 

Agar produksi dapat berjalan maka diperlukan beberapa faktor produksi (input).  

1) Jangka panjang apabila semua input yang dipergunakan bersifat tetap dan 

belum ada perubahan teknologi,  

2) Jangka pendek dimana semua input yang digunakan ada yang bersifat tetap 

dan variabel,  

3) jangka sangat panjang dimana semua input yang dipergunakan berubah 

karena adanya perubahan teknologi.  Teori produksi jangka pendek secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

Q = f (L, K) 

Dimana :  

Q = output suatu barang yang dihasilkan selama suatu periode tertentu  

K = kapital (input tetap) 

L = tenaga kerja (input variabel) 

Persamaan dari produksi diatas adalah persamaan antara satu input 

variabel dan input tetap. Satu input variabel terdapat tiga anggapan yang harus 

dipenuhi yaitu hanya ada 1 (Satu) input variabel dan input tetap yang 

dikombinasikan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. 

b. Fungsi Produksi 

Sukirno (2002:192) menyatakan bahwa fungsi produksi berkaitan dengan 

faktor (input) dan tingkat produksi (output) yang dihasilkan. Hubungan antar 

input dan ouput dapat dirumuskan : 

Q = f (K, L, R, T) 
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Dimana: 

Q  : Tingkat produksi (output) 

K  : Modal 

L  : Tenaga kerja 

R  : Kekayaan alam 

T  : Tingkat teknologi 

Persamaan dari rumus diatas merupakan suatu pernyataan matematik yang 

pada dasarnya bahwa tingkat produksi tergantung dari jumlah modal, tenaga kerja, 

kekayaann alam, dan tingkat teknologi  yang digunakan. Jumlah produksi yang 

berbeda memerlukan faktor produksi yang berbeda juga.  

Hasil produksi tergantung tingkat pemakaian input. Fungsi produksi 

merupakan hubungan antara input dan output. Asumsi dasar fungsi produksi 

dimana semua produsen tunduk pada hukum “the law of diminishing return”  

yang menyatakan bahwa produksi akan menghasilkan dan menambah  output 

secara terus menerus , apabila sudah mencapai tingkat output tertentu maka 

produksi justru akan semakin menurun dan akhirnya mencapai nilai yang 

negative. Sifat pertambahan produksi inilah yang menyebabkan pertambahn 

produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan 

kemudian menurun Sukirno (2002:193). 
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c. Produksi Dengan Satu Input 

Produksi total menunjukkan tingkat produksi yang dihasilkan melalui 

pengunaan input variabel dan tetap. Produksi rata-rata merupakan perbandingan 

antara output dan faktor produksi yang bersangkutan. 

Produksi marginal menunjukkan kenaikan output dari produksi total 

yaitu PT disebakan karena penambahan 1 input variabel sedangkan input yang 

lainnya tetap. Hubungan antara total produksi, produksi rata-rata dan produksi 

marginal sebagai berikut : 

 

Sumber : Sukirno, 2002 : 199 

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

Produksi Marginal 

Gambar 2.1 menjelaskan  bahwa tingkat penggunaan faktor produksi akan 

bertambah secara perlahan seiring dengan bertambahnnya penggunaan faktor 

produksi. Semakin lama pertambahan ini akan semakin cepat dan mencapai nilai 
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maksimum pada titik 1. Kurva TP merupakan produksi total  yang menunjukkan 

hubungan jumlah produksi dengan tenaga kerja yang digunakan untuk 

mengahasilkan produk. Apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit  maka 

bentuk TP akan cekung ke atas, ini menunjukkan bahwa tenga kerja masih kurang 

dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Dalam keadaan ini produksi 

marginal akan meningkat dapat dilihat dari kurva MP yang naik. 

Tahap 1 menunjukkan produksi total mengalami kenaikan secara terus 

menerus, tapi tingkat produksi mengalami penurunan, dilihat dari kemiringan 

garis singgung terhadap kurva produksi yang semakin kecil. Kemiringan garis ini 

mencapai nilai maksimum pada titik 2. Ini berarti di titik 2 rata-rata produksi 

mencapai nilai maksimum. 

Tahap 2 menunjukkan apabila penggunaan jumlah faktor produksi 

bertambah, maka tingkat produksi juga akan bertambah dengan tingkat kenaikan 

yang semakin menurun sampai dengan titik 3. Pada titik 3 ini total produksi 

mencapai tingkat yang maksimum. Setelah melewati titik 3 total produksi akan 

semakin berkurang sampai mencapai titik 0 kembali, dan di titik ini juga produksi 

marginal menjadi negative. 

Hubungan antara produksi total dan produksi marginal adalah perubahan 

produksi total dari mengalami peningkatan ke penurunan, dan pada saat itulah 

produksi total mencapai nilai maksimum. Saat kurva produksi total mencapi nilai 

maksimum maka kurva marginal akan memotong sumbu horizontal atau produksi 

marginal 0. 
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Hubungan antara produksi rata-rata dengan produksi marginal yaitu ketika 

produksi rata-rata naik, maka produksi marginal akan tinggi. Hubungan antara 

ketiga kurva diatas adalah : 

1) Penggunaan variabel input (X) sampai  ditingkat tertentu, dimana total 

produksi cekung keatas (0 sampai 1), maka produksi marginal akan 

mengalami kenaikan begitupula dengan produksi rata-rata. 

2) Pada tingkat penggunaan input (X) dan menghasilkan total produksi yang 

ditarik dan cembung keatas (antara 1 dan 3) tingkat produksi marginal 

mengalami penurunan. 

3) Pada tingkat penggunaan input (X) yang memperoleh total produksi 

menurun maka produksi marginalnya negatif. 

4) Pada tingkat penggunaan input (X) pada garis singgung produksi melalui 

titik origin (titik 2), maka PM=PR 

Gambar 2.1 menjelaskan suatu proses produksi yang dibagi menjadi tiga tahap: 

1) Tahap 1 dimana produksi total dan produksi rata-tata mengalami 

peningkatan. Ditahap ini elastisitas produksi lebih besar (EP>1) yang 

menunjukkan setiap penambahan faktor produksi akan menambah jumlah 

produksi yang lebih besar. Disini produsen dapat menambah sejumlah input 

yang diproduksi untuk mendapatkan keuntungan. 

2) Tahap 2 dimana tambahan input tidak diimbangi dengan output yang 

didapatkan. Elastisitas produksi antara 0 dan 1 (0<EP<1). Ketika elastisitas 

produksi 1 pada saat produksi rata-rata sama dengan produksi marginal 0 

maka elastisitas produksi juga 0. 
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3) Tahap 3 dimana produksi marginal dari faktor produksi adalah negatif, 

ketika produksi variabel bertambah maka faktor produksi yang dihasilkan 

lebih sedikit. Elastisitas pada tahap ini lebih kecil dari 0 (EP<0). Kondisi 

seperti ini akan merugikan produsen ketika mereka ingin menambah 

sejumlah input. 

Dari tiga tahap ini, yang tidak rasional adalah tahap 1 dan 3. Hal ini 

disebabkan pada tahap 1 apabila faktor produksi variabel ditambah, maka akan 

lebih menguntungkan bagi produsen, karena penambahan faktor produksi variabel 

akan menghasilkan proporsi yang besar. Pada tahap 3 penambahan faktor 

produksi variabel akan mengahasilkan proporsi lebih sedikit. Tahap 2 merupakan 

tahap yang rasional, karena penambahan faktor produksi akan menghasilkan 

proporsi yang seimbang atau sama. 

d. Produksi Dengan Dua Input Variabel 

Konsep fungsi produksi jangka panjang yang hanya menggunakan dua 

macam input biasanya digambarkan dengan menggunakan isoquant. Kurva 

isoquant menunjukkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang akan 

menghasilkan tingkat produksi tertentu. 

Kurva isoquant cembung kearah origin, menurun dari kiri ke kana bawah. 

Fungsi dari isoquant ini unutk menentukan least cost combination (LCC) yang 

merupakan gabungan antara input-output dimana untuk menghasilkan tingkat 

output tertentu dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Untuk 

melihat kombinasi diperlukan tiga data yaitu : 

 Isoquant pada tingkat output  

 Harga input X1 
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 Harga input X2 

Syarat Least Cost Combination dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑃2

𝑃1 
 = 

∆𝑋1

∆𝑋2 
 atau 

𝑃2

𝑃1 
 = 

𝑑𝑋1

𝑑𝑋2 
 

 

∆𝑋1/ ∆𝑋2 sering disebut dengan Marginal Rate of Technical Subtitution 

(MPRS), yaitu penambahan beberapa input X1 agar output tetap pada tingkat 

tertentu (Q), apabila penggunaan input X2 dikurangi dengan 1 unit. Jika 

dihubungkan dengan kurva isoquant, MRTS merupakan slope isoquant. Syarat 

LCC dianyatakan sebagai berikut: 

𝑃2

𝑃1 
 = MRTS 

 

Sukirno (2002:198) menjelaskan bahwa isoquant merupakan gabungan 

antara tenaga kerja dengan modal yang nantinya akan menghasilkan satutingkat 

produksi tertentu. Gabungan antara tenaga kerja dan modal bisa digambarkan 

banyak kurva isoquant. Setiap isoquant memiliki tingkat iutput yang berbeda. 

Semakin tinggi kurva isoquant maka semakin banyak outout yang dihasilkan. 

Kurva isoquant dapat digambarkan sebagi berikut : 
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Sumber : Sukirno, 2002 : 199 

 Gambar 2.2 Kurva Isoquant 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan , terdapat IQ1, 1Q2 dan 1Q3 yang 

terdapat pada kurva IQ. Ketiga kurva tersebut menggambarkan tingkat produksi 

yang berbeda dari 2000 sampai 4000 unit (semakin jauh kurvanya dari titik 0, 

maka tingkat produksi semakin tinggi). Masing-masing kurva menunjukkan  

gabungan antar tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

tingkat produksi. 

e. Iso-biaya (Isocost) 

Isocost merupakan harga input yang tidak bisa dipengaruhi sama sekali 

oleh produsen melainkan mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran dalam 

pasar input.  
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Isocost adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi 

dengan biaya yang sama. Kombinasi  pengunaan ciri-ciri kurva isocost sama 

dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. 

Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, 

perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk itulah garis biaya sama 

(isocost) dibuat. Pembuatan isocost memerlukan data-data harga faktor produksi 

yang digunakan dan jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor produksi 

Garis isocost menggambarkan rasio antara upah dengan kapital, dengan 

rumusan sebagai berikut : 

rK + wL = C 

Dimana : 

C : Total cost 

r : Biaya sewa/ cost of capital (K) 

w   : Upah tanga kerja/ wage of labour (L) 

f. Faktor Produksi 

Menurut Sukirno (2002:192) faktor produksi merupakan korbanan untuk 

menghasilkan produksi. Faktor produksi atau input hal yang mutlak untuk 

menghasilkan produksi. Dalam produksi ada beberapa faktor yang digunakan 

untuk menghasilkan produksi yang optimal. Kuantitas produksi dipengaruhi oleh 

banyaknya tenaga kerja dan terpenuhinya bahan baku. Faktor produksi ini dapat 

berubah kuantitasnya tergantung dari produksi yang dihasilkan biasa disebut 

faktor produksi variabel. Periode produksi ada yang jangka pendek dan jangka 

panjang. 
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1) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor  penting dalam proses produksi baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas. Kebutuhan produksi harus disesuaikan dengan 

jumlah tenaga kerja sampai mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Undang-

Undang RI No. 13 Tahun 2003 tenaga kerja merupakan orang yang mampu 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga 

kerja berumur 10 tahun ke atas yang sudah atau sedang mencari pekerjaan, 

sedangkan yang bukan termasuk angkatan kerja adalah orang yang tidak bekerja 

maupun mencari pekerjaan. 

2) Bahan Baku 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalm proses 

produksi. Apabila terjadi kekurangan bahan baku maka proses produksi bias 

terhenti, karena bahan baku sangat penting untuk kelancaran proses produksi. 

Oleh karena itu harus dibuat perencaan mengenai bahan baku baik dari segi 

kualitas maupun kuntitasnya untuk menunjang proses pruduksi agar berjalan 

dengan lancar. 

g. Teori Biaya Produksi 

Dalam menjalankan pencapain tujuannya, perusahaan harus mampu 

mengelola banyak hal, salah satunya adalah biaya. Biaya merupakan pengeluaran 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mendpatakan sesuatu yang bermanfaat baik 

itu berupa barang maupun jasa. 

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

biaya tidak tetap (variabel cost). 
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1) Biaya Tetap (fixed cost) 

Biaya tetap  atau fixed cost umumnya diartikan sebagai biaya yang relatif 

tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun output yang diperoleh banyak 

atau sedikit,. Selain itu, biaya tetap dapat pula dikatakan biaya yang tidak 

dipengaruhi oleh besarnya produksi. Jadi biaya tetap tersebut bermacam-macam, 

tergantung memberlakukan variabel itu sebagai biaya tetap atau biaya tidak tetap. 

Cara menghitung biaya tetap (fixed cost) yaitu TC= FC + VC  

2) Biaya variabel (variabel cost) 

Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan biaya yang besar-kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Jika menginginkan produksi komoditas 

yang tinggi, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja perlu ditambah, dan 

sebagainya sehingga biaya itu sifatnya akan berubah-ubah karena tergantung dari 

besar-kecilnya produksi  yang diinginkan, jadi dengan kata lain biaya tidak tetap 

dapat pula diartikan sebagai biaya yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan 

besarnya produksi.  

2.2.3. Profit Maximal (Keuntungan maksimal) 

Perusahaan yang memproduksi suatu barang dan jasa rata-rata bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam mencapai keuntungan 

yang maksimum maka biaya harus di minimalkan dan mengoptimalkan sumber 

ekonomi.  

Keuntungan merupakan selisih dari penerimaan total yang ditentukan oleh 

tingkat persaingan pasar dengan biaya total yang ditentukan oleh harga pasar 

produksi dan teknologi..  
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Harga digunakan untuk mengalokasikan sumber ekonomi yang nantinya 

jumlahnya dapat digunakan untuk memprediksi biaya rata-rata produksi apakah 

memberikan keuntungan. Oleh karena itu untuk mencapai profit maksimum 

makan MR=MC (Penerimaan marginal = biaya marginal) 

2.2.4. Efisiensi 

a. Konsep Efisiensi 

Menurut Huda,dkk (2009) konsep efisiensi diawali dari konsep teori 

ekonomi mikro, yaitu teori produsen dan teori konsumen, teori produsen 

menyebutkan bahwa produsen cenderung memaksimumkan keuntungan dan 

meminimalkan biaya, sedangkan di sisi lain, teori konsumen cenderung 

memaksimumkan utilitasnya atau tingkat kepuasannya.  

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai output yang maksimal 

dengan biaya yang seminimal mungkin. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien 

apabila kegiatan tersebut sudah mencapai target (output) dengan biaya (input) 

yang rendah. Sehingga efisiensi dapat diartikan sebagai tidak adanya pemborosan. 

Efisiensi suatu usaha biasanya diukur dengan empat macam, yaitu 

:Efisiensi teknis, efisiensi ekonomi dan financial, efisiensipolitis dan efisiensi 

administrative. Keempat efisiensi ini diprediksi sebelum suatu usaha dijalankan. 

Efisiensi ekonomi usaha dapat diukur dengan membandingkan antara nilai yang 

dikorbankan (input) dengan penerimaan yang diperoleh (output). Cara 

pengukuran usaha biasa disebut input ratio dan output ratio. Usaha dikatakan 

layak untuk diusahakan apabila nilai output dibagi dengan nilai input lebih dari 

satu. Semakin besar angka perbandingan maka usaha tersebut dapat dikatakan 

berprospek atau layak diusahakan, usaha dikatakan layak apabila usaha tersebut 
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mempunyai produktifitas yang tinggi, yaitu adanya efisiensi usaha untuk 

mengukur banyaknya hasil produksi yang diperoleh persatuan input, sehingga 

diperoleh pendapatan yang tinggi. 

Efisiensi disebut juga studi kelayakan atau analisis kelayakan yaitu 

penelitian tentang dapat tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan dengan berhasil. 

Adanya efisiensi ekonomi dalam suatu usaha maka akan diketahui dengan jelas 

apakah usaha tersebut akan mendatangkan laba atau tidak, jika tidak mendapatkan 

laba maka dapat dipilih usaha yang lain. Pengukuran efisiensi usaha dilakukan 

untuk mengetahui keberhasilan suatu usaha dengan membandingkan total 

penerimaan dengan total biaya (Soekarwati, 2010) dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

R = Penerimaan total 

C = Biaya total  

Dimana : 

R/C Ratio >1, berarti jenis usaha tersebut dikatakan efisien. 

R/C Ratio< 1, berarti jenis usaha tersebut dikatakan tidak efisien. 

2.2.5. Aspek Pemasaran 

a. Pengertian Pemasaran 

Menurut Shinta (2011:8) Pemasaran adalah suatu proses yang membuat 

individu atau kelompok mendapatakan apa yang mereka inginkan dan butuhkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk kepada orang 

R/C Ratio = Total Penerimaan/Total Biaya 



28 
 

 
 

lain. Pemasaran mencakup kegiatan : 1) Menyelidiki dan mengetahui apa yang 

diinginkan konsumen 2) Merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau 

jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut 3) Memutuskan cara terbaik untuk 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa 

tersebut. Secara lebih formal, pemasaran (marketing) adalah suatu usaha untuk 

merencanakan, mengimplementasikan, mengarahkan serta mengawasi kegiatan 

pemasaran agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 

b. Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah sekumpulan organisasi yang saling tergantung 

satu sama lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau 

pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi.Produsen yang mampu membangun 

salurannya sendiri akan memperoleh tingkat pengambilan atas investasi yang 

lebih besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis utamanya. Tetapi 

produsen tertentu akan membentuk suatu sistem distribusi yang dimiliki secara 

sebagian (Thamrin, 2013). 

Panjang pendeknya saluran pemasaran menurut Hanafiah (1986) 

tergantung antara lain pada faktor-faktor sebagai berikut: 1) Jarak antara produsen 

ke konsumen 2) Cepat tidaknya produk yang ditransaksikan rusak 3) Skala 

produksi dan 4) Posisi keuangan lembaga pemasaran yang terlibat 
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c. Fungsi Pemasaran 

Dalam proses penjualan produk  dari produsen hingga konsumen akhir, 

terjadi peningkatan nilai tambah baik berupa nilai guna, tempat maupun waktu. 

Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan fungsi produksi sebelum produk sampai ke 

konsumen. 
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2.3. KerangkaPikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikiran

Input 

 Bahan Baku 

 Bahan Penolong 

 Tenaga Kerja 

 Penyusutan Alat 

 PajakTempat Usaha 

 

Output 

 Produksi Tenun 

 

Harga 

TR (Total Revenue) TC (Total Cost) 

 

Efisiensi = TR/TC >1 

Inefisiensi + TR/TC <1 

Laba/Rugi 

TR-TC 
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Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting Sugiyono (2016:128). Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari 

oleh beberapa teori dan pendapat para ahli serta penelitian terdahulu yang dapat 

digunakan untuk mempermudah alur pemikiran dalam penelitian yang akan 

dilakukan. 

Usaha industri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha industri 

tenun gedogan yang termasuk dalam golongan industri rumah tangga yang 

dikembangkan oleh masyarakat dan merupakan usaha sampingan untuk 

menunjang dan memenuhi pendapatan rumah tangganya.  

Usaha industri tenungedogan dalam proses produksinya membutuhkan 

biaya produksi untuk memperlancar usaha industri tenun baik itu biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari : biaya penyusutan peralatan dan pajak 

tempat usaha sedangkan biaya variabel terdiri dari : biaya bahan baku, biaya 

bahan penolong dan biaya tenaga kerja.  

Setiap proses produksi akan menghasilkan produksi yaitu tenun gedogan 

yang meliputi kain sarung, sal, selendang dan sajadah. Tujuan dari usaha industri 

tenun ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pengrajin serta 

meningkatkan pendapatan. Untuk mengetahui efisiensi usaha industri 

tenungedogan, perlu dilihat dari aspek pemasaran dan efisiensi. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa efisiensi usaha industri tenun gedogan di Desa 

Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur layak atau tidak 

dikembangkan. 


