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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Hajar (2015) dalam Analisis Pendapatan Usaha Home Industri 

Kerupuk di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Gampong Cot dan Suak Seukee Kecamatan 

Samatiga Kabupaten Aceh Barat Data primer yang dikumpulkan di 

lapangan untuk keperluan analisa diperoleh dengan observasi 

(pengamatan), wawancara dan Studi Dokumentasi yaitu dengan meninjau 

langsung ke tempat pembuatan kerupuk raya, data sekunder diperoleh dari 

studi Kepustakaan dan instansi terkait yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian nilai Produksi Akhir Bulan 

terbesar yaitu pada skala produksi 3600 bungkus dengan nilai penerimaan 

sebesar Rp. 28.800.000 /bulan dan terkecil pada skala Produksi 1500 

bungkus mencapai nilai penerimaan sebesar Rp. 12.000.000 /bulan.Biaya 

produksi pada usaha Kerupuk Raya dalam penelitian ini terdiri dari biaya 

tetap dan biaya variabel yang tertinggi adalah pada skala Tenaga Kerja 10 

orang dengan biaya tetap sebesar Rp.10.590.000/bulan, sedangkan biaya 

variabel yaitu Rp. 7.419.000 /bln. 

Wiyono (2015) dalam analisis pendapatan dan nilai tambah usaha 

tahu pada indutri rumah tangga “Wajianto” di desa ogurandu kecamatan 

bolondo lambunu Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui besarnya pendapatandan nilai tambah dari usaha 

tahu “Wajianto” di Desa Ogurandu Kecamatan Bolano Lambunu 

Kabupaten Parigi Moutong Penelitian ini dilakukan selama Bulan Agustus 

Tahun 2014. Penentuan responden dilakukan dengan cara purposive, 

responden terdiri dari 1 pimpinan dan 4 orang karyawan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi yaitu dengan mengamati langsung 

keadaan di lapangan dan wawancara yaitu langsung dari pemilik atau 

karyawan industri tahu dengan menggunakan quisioner. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran 

umum dari usaha industri tahu dan analisis kuantitatif yaitu analisis 

pendapatan dan analisis nilai tambah hayami. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerimaan yang diperoleh industri rumah tangga “WAJIANTO” 

dalam memproduksi tahu selama Bulan Agustus Tahun 2014 sebesar Rp. 

28.000.000, pendapatan sebesar Rp. 10.414.786,6 dan nilai tambah sebesar 

Rp. 10.337,72/kg untuk setiap proses produksi sebanyak 1 kg kedelai akan 

menghasilkan 0,7 kg tahu. 

Rahman (2018) dalam Analisis Keuntungan Home Industri 

Pengelolaan Tahu (Studi Kasus Home Industri Tahu Pak Asep Di Desa 

Jorok Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa) tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui seberapa besar keuntungan usaha home 

industry tahu Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif. penelitian deskriptif dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keuntungna usaha home 
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industry tahu. Data yang digunakan adalah data Data skunder. Metode 

pengumpulan data melalui Studi pustaka dan dokumentasi. Alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis keuntungan, Analisis 

Biaya, Analisis Penerimaan. Hasil nya dengan nilai penerimaan sebesar 

Rp.675.000.000/Tahun dan total biaya sebesar Rp 565.545.300/Tahun 

sehingga diperoleh keuntungan Home Industri Pengelolan Tahu Pak Asep 

di Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 

sebesar Rp109.454.700/Tahun atau Rp9.121.225/Bulan . 

B.  Landasan Teori 

1. Analisis Pendapatan Usaha Industri  

Analisis Pendapatan adalah suatu hasil yang di dapatkan oleh 

seseorang setelah melakukan pekerjaan walaupun hasil yang dicapainya 

masih rendah ataupun sudah cukup tinggi yang nantinya digunakan untuk 

mencukupi suatu kebutuhan ataupun mengkonsumsi suatu barang dan 

jasa.   

Upaya dalam meninjau Analisis Peningkatan Produksi dan pendapatan 

didalam kegiatan Industri maka dapat dijelaskan “pada faktor 

pertumbuhan ekonomi yang mana tergatung pada modal, tenaga kerja 

dan teknologi, sedangkan komponen pertumbuhan ekonomi dari semua 

bangsa di dunia yaitu:  

a. Akumulasi modal.  

b. Pertumbuhan Penduduk.  

c. Kemajuan Teknologi.  
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Akumulasi modal (Capital accumulation) terjadi apabila sebagian 

pendapatan ditabungan dan investasi kembali dengan tujuan 

memperbesar output dan pendapatan kemudian hari. Pertumbuhan 

penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu 

faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan 

penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestik lebih besar. 

Kemajuan teknologi adalah ditemukan cara baru atau perbaikan cara 

lama dalam mengenai pekerjaan tradisional (Amalia 2007, h.23-24). 

Berdasarkan teori ekonomi pendapatan/penerimaan keuntungan 

mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian keuntungan dari 

segi pembukuan, ditinjau dari sudut pandangan perusahaan/pembukuan 

seperti telah diterangkan di atas, keuntungan adalah perbedaan nilai uang 

dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang 

dikeluarkan. Keuntungan menurut pandangan pembukuan, apabila 

dikurangi lebih lanjut oleh biaya tesembunyi, akan menghasilkan 

keuntungan ekonomi atau keuntungan murni (Pure profit). (Sukirno 

2011.h. 384). Daniel (2004, h.138-139) lebih lanjut menjelaskan bahwa 

“Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang 

yang dikonsumsi. Secara teoritis, peningkatan pendapatan akan 

meningkatkan konsumsi. Namun bertambahnya pendapatan suatu usaha 

sangat mempengaruhi permintaan akan barang” Maka hal ini perlu 

melihat berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain:  
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a. Harga  

b. Harga barang lain  

c. Selera  

d. Jumlah penduduk  

e. Tingkat pendapatan.  

Penulis mencoba menguraikan pendapat diatas dan memberikan 

gambaran untuk mengatahui dalam analisis pendapatan industri adalah 

dengan membandikan harga atau barang yang diproduksi, dimana jumlah 

permintaan barang (Produksi) tersebut juga memberikan pengaruh 

terhadap harga. sedangkan barang lain juga memberikan dampak dari 

perubahan harga yang mempegaruhi terhadap permintaan barang lain. 

namun selera juga memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya 

permintaan. Pertumbuhan penduduk makin meningkat makin besar pula 

barang yang dikonsumsi, dan tingkat pendapatan juga akan terjadi 

pengaruh terhadap banyaknya konsumsi.  

Analisis pendapatan adalah total penerimaan yang dimiliki suatu 

unit usaha yang diperoleh dari hasil penjualan output. Penerimaan total 

adalah output dikali harga jual, dirumuskan sebagai berikut (Mankiw, 

2006:113) :  

TR = P . Q  

Keterangan :  

TR : total revenue (total pendapatan)  Q : output 

P : harga jual barang  
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Penulis menguraikan bahwa analisis pendapatan sangat mengacu 

pada produksi yang mampu mendistribusikan pasar. Adapun dalam 

meningkatkan produksi perlunya pengetahuan yang terbimbing dan 

berbagai pendidikan atau pengetahuan yang sudah di benarkan dalam 

kajiannya seperti ilmu ekonomi dalam menyiasati permintaan pasar 

dengan hasil produksi. Selanjutnya dalam memantapkan usaha industri 

tahu perlu dipertahankan nilai dan mutu yang akan memberikan dampak 

terhadap konsumen dari berbagai nilai-nilai yang dipengaruhi oleh waktu-

waktu tertentu untuk memberikan tingkat permintaan dan penawaran harga 

barang produksi.   

2. Biaya tetap dan biaya Variabel 

Dalam jangan pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi 

tetap dan faktor produksi berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi 

yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan 

biaya variabel. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya 

tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output. Bahkan bila untuk 

sementara produksi dihentikan, biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan 

dalam jumlah yang sama. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya 

gaji tenaga administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung dan 

peralatan lain, sewa tanah, sewa kantor dan sewa gedung. Dalam jangka 

panjang biaya tetap ini akan mengalami perubahan. 

Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah 

tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar 
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jumlah output semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. 

Yang termasuk dalam biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, bahan bakar, listrik dsb. Biaya tetap dan biaya 

variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Jika 

digambarkan dalam kurva, maka pola biaya tetap total (TFC), biaya 

variabel total (TVC) dan biaya total (TC) dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 2.1 biaya tetap total (TFC) 

 

Biaya tetap total (TFC) dilukiskan sebagai garis lurus (horisontal) 

sejajar dengan sumbu kuantitas. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun 

jumlah output yang dihasilkan, besarnya biaya tetap total (TFC) tidak 

berubah yaitu sebesar n. 

Biaya variabel total (TVC) adalah biaya yang besar kecilnya 

mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Gambar 2.2 

menunjukkan bahwa kurva biaya variabel total terus menerus naik. Jadi 

semakin banyak output yang dihasilkan maka biaya variabel akan semakin 

tinggi. Misalnya adalah pengeluaran untuk pembelian bahan baku. 

Semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula 
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pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Namun demikinan laju 

peningkatan biaya tersebut berbeda-beda (tidak konstan). Laju 

peningkatan mula-mula dari titik asal adalah menurun hingga titik A. Pada 

titik A ini tidak terjadi peningkatan sama sekali. Kemudian sesudah titik A 

laju kenaikannya terus menerus naik (lihat gambar 2.2). 

Gambar 2.2 Biaya Variabel Total (TVC) 

 

Jika antara biaya tetap dan biaya variabel dijumlahkan, maka 

hasilnya disebut biaya total (TC). Jadi, TC = TFC + TVC. Dalam gambar 

2.3, Total Cost (TC) berada pada jarak vertikal di semua titik antara biaya 

tetap total (TFC) dan biaya berubah total (TVC), yaitu sebesar n. Kurva 

biaya total dapat dilihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Total Cost (TC) 

 

3. Pendekatan Ordinal 

Pendekatan Ordinal disebut juga dengan pendekatan kurva tak 

acuh atau pendekatan Indifference Curve. Menurut pendekatan ini, 

besarnya nilai guna bagi seorang konsumen tidak perlu diketahui seperti 

pendekatan kardinal. Tanpa mengukur besarnya nilai gunapun perilaku 

konsumen dalam menentukan permintaan dapat dipelajari. Pendekatan 

ordinal ini ditemukakan oleh J.Hicks dan RJ.Allen (1934). Jadi penurut 

pendekatan ordinal ini tingkat kepuasan seseorang dari mekonsumsi 

barang atau jasa tidak dapat dihitung dengan uang atau angka atau satuan 

lainya, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah (dengan skala 

ordinal seperti ke 1,2,3 dan seterusnya). 

Misalkan seseorang konsumen yang mengkonsumsi hanya dua 

jenis barang yaitu X dan Y. karena pendapatan konsumen terbatas, maka ia 

harus dapat menentukan kombinasi dari kedua jenis barang tersebut 

sehingga mendatangkan kepuasan yang optimal. Konsumen tidak perlu 
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mengetahui nilai guna (utility) secara absolut yang dapat diperoleh dari 

kombinasi tertentu dari dua jenis barang tersebut. Ia hanya perlu membuat 

urutan revensi yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dan tentunya 

urutan tersebut dibuat berdasar utilitasnya, sehingga kombinasi barang 

yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi akan lebih disukainya. 

Pilihan barang kombinasi X dan Y juga sangat tergantung dari jumlah 

konsumen. Sekalipun kombinasi Y misalnya lebih menguntungkan tetap 

jika uangnya tidak menyukupi sehingga kombinasi Y tidak terbeli, maka 

konsumen akan terpaksa membeli kombinasi X. 

Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ordinal ini sama dengan 

amsusi yang digunakan dalam pendekatan kardinal, yaitu asumsi 

rasionalitas. Dengan dana dan pasar tertentu, konsumen dianggap selalu 

akan milih kombinasi barang yang akan mendatangkan nilai guna atau 

kepuasan maksimal.asumsi kedua konsumen dianggap mempunyai 

informasi yang sempurna atas uang yang tersedia baginya serta informasi 

harga-harga yang ada di pasar. Asumsi ketiga yaitu konsumen perlu 

mempunyai refrensi yang disusun atas dasar besar kecilnya nilai guna, 

Walapun nilai guna itu sendiri secara absolut tak perlu diketahui. Karena 

besarnya nilai guna barang itu tak perlu diketahui, maka untuk 

menganalisis nilai guna tersebut digunakan kurva indifferen. Kurva 

indifferen ini merupakan kurva yang menunjukan kombinasi komsumsi/ 

pembelian dua macam barang dari seorang konsumen yang berikan tingkat 
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kepuasan yang sama. Mengenai bentuk kurva indifferen dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 2.4 Kurva Indifferen 

 

4. Keseimbangan Konsumen  

  Sebagaimana kita ketahui bahwa konsumen menghendaki 

kombinasi barang yang dikonsumsinya akan menghasilkan kepuasan 

tertinggi. Jadi ia selalu berusaha untuk mencapai kurva indifferen yang 

paling tinggi. Suatu keadaan dimana konsumen mencapai kepuasan 

maksimum dengan menghabiskan anggaran tertentu untuk mengkonmsi 

suatu barang atau jasa disebut keseimbangan konsumen. Gambar dibawah 

ini memperlihatkan garis kendala anggaran belanja (budget line) titik-titik 

yang relevan. Jika harga barang dan pendapatan konsumen sudah tertentu, 

dan ia harus membelanjakan semua pendapatanya untuk barang X, maka ia 
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dapat mengkonsumsi barang X sebanyak 0-B /Px , sementara itu jika 

konsumen menghendaki membelanjakan pendapatanya untuk barang Y, 

maka ia dapat mengkonsumsi barang Y sebanyak 0-B/PY. 

Gambar 2.5 Garis Anggaran Konsumen (budget line) 

 

5. General equilibrium and economic and economic effisiensi 

Keseimbangan umum merupakan seimbangnya harga beli terhadap 

harga jual, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, 

juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan dan juga 

keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. 

Keseimbangan umum atau equilibrium adalah kondisi dimana jumlah 

permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan 

itu disebut kuantitas keseimbangan.  

Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu disebut 

harga keseimbangan. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan 
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pasar barang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama, dan 

keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan 

keseimbangan tingkat bunga. 

Misalkan dalam sebuah perekonomian ada sepuluh juta barang, 

jika semua barang mempunyai struktur pasar bersaing sempurna, maka 

penawaran dan permintaan dari sepuluh juta barang tersebut akan sama. 

Kondisi ini disebut terjadi keseimbangan umum.Semua orang Indonesia 

telah mengoptimalkanutilitynya, semua orang puas. Dalam kondisi seperti 

ini tidak ada seorang pun yang mampu menaikkan kepuasannya tanpa 

mengurangi kepuasan orang lain. Dengan kata lain semua orang telah 

mengoptimalkan keputusannya. Semua konsumen telah menentukan pola 

konsumsinya dan semua produsen telah menentukan pola produksinya. 

Perbedaan Analisis Keseimbangan Umum dengan Analisis 

Keseimbangan Parsial : 

Analisis Keseimbangan Umum : menentukan keseimbangan harga dan 

jumlah barang dalam semua pasar dengan mempertimbangkan   pengaruh 

balik dari pasar yang ada. Dalam keseimbangan umum, dibahas mengenai 

keterkaitan antara keseimbangan di suatu pasar dengan pasar yang lain, 

dan sebaliknya. 

Analisis Keseimbangan Parsial : menentukan keseimbangan harga dan 

jumlah barang dalam suatu pasar terlepas dari pengaruh luar misalnya 

pasar yang lain. Dalam keseimbangan parsial, dibahas mengenai 
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keseimbangan di satu pasar saja. Tidak melihat jika satu pasar seimbang, 

pasar yang lain bagaimana. 

Definisi Model Keseimbangan Umum 

Model keseimbangan umum adalah model analisis keseimbangan 

hargadan output pasar dengan pendekatan keterkaitan antar barang dan 

antarpasar dengan asumsi perfectly competitive price system. 

  

. Gambar 2.6 kurva ekuilibrium 

 

Awalnya semua pasar berada ditingkat keseimbangan (P1;W1; P2danW2). 

(a) Ketika terjadi kenaikan permintaantomat (D – D
'
), maka akan terjadi 

serangkaian penyesuaian di pasar lain yang terkait. 

(b) Kenaikan permintaan tenagakerja (D – D
'
)  dan upah pekerja 

diperkebunan tomat (W1 – W3). Kenaikan biaya produksitomat yang 
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menyebabkan kenaikan harga (P1 – P3) akan mengakibatkan  pergeseran 

kurvapenawaran (S – S'). 

(c) Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan mentimun (D – D
'
) 

(d) danpenurunan permintaan tenaga kerja diperkebunan mentimun (D – 

D
'
) . 

6. Pengertian Usaha dan Industri  

Usaha industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan yang 

menghasilkan barang-barang homogen atau barang-barang yang 

mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat (Teguh 2010,h. 4) 

Usaha merupakan salah satu dari bidang garapan profesi pekerjaan sosial 

yang paling muda yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, guna 

mencukupi kebutuhan ekonomi di dalam kehidupan. Pekerjaan sosial 

dalam bidang usaha didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerjaan 

sosial yang secara khusus menangani seluruh kebutuhan-kebutuhan 

kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan 

penerapan metode pertolongan untuk memelihara adaptasi (penyesuaian) 

secara optimal antara individu dengan lingkungannya. Pengertian usaha 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dan dikembangkan oleh seseorang 

atau kelompok dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupannya (Sukirno 2011, h. 

37). Pengertian diatas dapat diuraiankan dimana usaha industri adalah 

badan usaha yang bergerak dalam dunia industri yang juga membutuhkan 

sumber daya maupun modal untuk terlaksananya usaha tersebut. Menurut 
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Hasibuan dalam Teguh (2010, h. 4) Industri merupakan kumpulan 

perusahan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau 

barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. 

Namun demikian, dari sisi pembentukan pendapatan secara makro industri 

diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. 

Dalam sebuah industri, pasti ditemukan adanya analisis industri yaitu 

sebuah upaya dalam rangka memanfaatkan peluang berbagai macam bisnis 

dan mengindentifikasikan berbagai macama cara untuk mendapatkan 

keuntungan dari bisnis itu yang bersifat jangka panjang. Analisis industri 

bertujuan untuk meramalkan sejumlah perilaku para pesaing dalam sebuah 

industri, baik yang bersifat lama maupun baru, serta pengaruh yang 

ditimbulkan dari sejumlah pembangunan industri dan perkembangan pada 

industri yang berhubungan (Kuncoro 2007, h. 167).  

7. Faktor yang Mempengaruhi Produksi 

Produksi adalah setiap proses yang menciptakan nilai atau 

memperbesar nilai sesuatu barang, atau dengan mudah dikatakan bahwa 

produksi adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar daya 

guna barang. Terkait dengan hal itu, sesuatu bangsa harus berproduksi 

untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Produksi harus dilakukan dalam 

keadaan apapun, oleh pemerintah maupun oleh swasta. Akan tetapi, 

produksi tentu saja tidak dapat dilakukan kalau tiada bahan-bahan yang 

memungkinkan dilakukan nya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa 

melakukan produksi orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber 
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alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur-unsur 

itu disebut faktor-faktor produksi. Jadi, semua unsur yang menopang 

usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut 

sebagai faktor-faktor produksi (Suherman Rosyid, 2009:55). 

a. Tanah 

Hal yang dimaksud dengan istilah land atau tanah disini 

bukanlah sekedar tanah untuk ditanami atau untuk ditinggali saja, tetapi 

termasuk pula di dalamnya segala sumber daya alam (natural 

resources). Itulah sebabnya faktor produksi yang pertama ini sering kali 

disebut dengan sebutan natural resources di samping itu juga sering 

disebut land. Dengan demikian, istilah tanah atau land maksudnya 

adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal 

atau tersedia di ala mini tanpa usaha manusia, yang antara lain meliputi:  

a. tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah, baik untuk pertanian, 

perikanan maupun pertambangan.  

b. tenaga air, baik untuk pengairan, pengaraman, maupun pelayaran, 

misalnya air dipakai sebagai bahan pokok oleh perusahaan air 

minum. 

c. ikan dan mineral, baik ikan dan mineral. 

d. tanah yang di atasnya didirikan bangunan.  

e. living stock, seperti ternak dan binatang-binatang lain yang bukan 

ternak. Pendek kata, 

b. Tenaga Kerja (labor)  
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Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga 

kerja manusia (labor) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk 

mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik 

lainnya. Hal yang dimaksud disini memang bukanlah sekedar labor 

atau tenaga kerja saja, tetapi yang lebih luas yaitu human resources 

(sumber daya manusia). Istilah tersebut lebih luas artinya daripada 

hanya sekedar labor saja. Di dalam istilah human resources atau 

sumber daya manusia mencakup tidak saja tenaga fisik atau tenaga 

jasmani manusia tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan non 

fisik, tidak saja tenaga terdidik tetapi juga tenaga yang tidak terdidik. 

Pendek kata, di dalam istilah atau pengertian human resources itu 

terkumpullah semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat 

disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi 

barang dan jasa (Suherman Rosyid, 2009:56).  

c. Modal (Capital) 

Faktor produksi yang ketiga adalah modal (capital) atau sebutan 

bagi faktor produksi yang ketiga ini adalah real capital goods (barang-

barang modal riil), yang meliputi semua jenis barang yang dibuat 

untuk menunjang kegiatan produksi barangbarang lain serta jasa 

misalnya, mesin, pabrik, jalan raya, pembangkit tenaga listrik serta 

semua peralatannya. Pengertian capital atau modal, sebenarnya 

hanyalah merupakan salah satu dari pengertian modal, sebagaimana 

yang sering dipergunakan oleh para ahli ekonomi. Sebab modal juga 
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mencakup arti uang yang tersedia di dalam perusahaan untuk membeli 

mesin serta faktor produksi lainnya. Orang hanya dapat menggunakan 

uang untuk mendapatkan faktor produksi untuk kemudian dilakukan 

proses produksi. Oleh karena itu, pentinglah kiranya untuk 

membedakan perbedaan antara barang-barang modal riil (real capital 

goods) dan modal uang (money capital) ( Suherman Rosyid, 2009:56-

57). 

d. Enterpreneur  

Ketiga faktor produksi yang telah disebutkan di atas adalah 

faktor-faktor produksi “tangible” (dapat diraba). Ketiganya yakni, 

land, labor, capital dapat dilihat dan diraba, disamping itu pula dapat 

dihitung. Akan tetapi faktor produksi ini tidak bisa diraba atau 

intangible. Seorang entrepreneur mengorganisir ketiga faktor 

produksi lainnya agar dapat dicapai hasil yang terbaik. Ia pun 

menanggung resiko untuk setiap jatuh bangun usahanya. Faktor 

produksi yang keempat ini adalah yang terpenting di antara semua 

faktor produksi karena ia adalah intangible factor of production. 

Entrepreneurship amat penting peranannya sehubungan dengan hasil 

yang diproduksinya. Dengan demikian, entrepreneur merupakan 

faktor produksi yang justru paling menentukan di dalam 

perkembangan perekonomian masyarakat ( Suherman Rosyid, 

2009:57). Menurut (Suryana 2006:10) entrepreneur adalah mereka 

yang melakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif dengan jalan 
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mengembangkan ide dan menjalankan sumber daya untuk 

menemukan peluang dan perbaikan hidup. 

8. Pasar dan Pemasaran  

Menurut Kotler dalam Sa’id dan Intan (2004, h. 59) pemasaran ialah 

sejumlah kegiatan bisnis yang ditunjukan untuk memberikan kepuasan dari 

barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai. Hal 

ini dapat kita lihat dari usaha produksi sangat perlu pemasaran yang 

bertujuan meningkatkan pendapatan yang diperoleh.  

Upaya melihat suatu pengembangan pasar dimana dapat dipastikan 

dengan informasi yang jelas tetang pasar lebih lanjut “dimana permintaan 

pasar yang selalu memacu pada jumlah penjual, sedangkan jumlah 

konsumen biasanya diasumsikan banyak. Secara umum efek subtitusi lebih 

besar disbanding dengan efek pendapatan”. Hal ini merupakan 

karakteristik permintaan suatu produk oleh seorang konsumen, dimana 

penjumlahan permintaan semua individu (Sunaryo 2001, h. 59)  

Uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kekuatan pasar yang 

memberikan dampak terhadap perputaran modal yang berlangsungnya 

dengan tingkat permintaan terhadap hasil produksi. Sedangkan pemasaran 

suatu produk hasil industri tergantung pada besar/kecil nya modal yang 

menjadi aset usahanya.  

9. Tahu kunir 

Tahu kunir salah satu usaha industri sekelompok masyarakat di 

Kecamatan Kunir kidul, khususnya masyarakat yang ada di  kunir kidul, 
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Tahu kunir terdiri dari dua kata yaitu tahu dan kunir. Tahu  merupakan 

jenis makanan sehari-hari yang suka dikonsumsi oleh berbagai lapisan 

masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan kunir berasal 

dari bahasa kunir kidul yang berarti besar. Jadi, Tahu kunir  adalah Tahu 

yang mempunyai ukuran besar.  

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu 

kunir (sumber : masyarakat pengrajin usaha industri Tahu kunir), yaitu 

sebagai berikut:  

a. kedelai kuning 

b. bahan penggumpal 

c. Air bersih 

d. tahap akhir pembuatan tahu  

Sedangkan proses pembuatan tahu yaitu sebagai berikut:  

a. bahan utama pembuatan tahu harus menggunakan kedelai 

kuning.kedelai sering juga digunakan adalah kedelai lokal.kedelai lokal 

lebih baik dibandingkan kedelai impor.kedelai lokal itu biasanya masih 

baru dan masih belum terlalu lama disimpan. 

b. Setelah itu.bahan penggumpalan dalam pembuatan tahu yaitu asam 

cuka encer,batu tahu dan kalsium sulfat atau cairan sisa yaitu cairan 

yang udah dibuat setelah pembuatan tahu pertama. 

c. Proses selanjutnya masak yang sudah matang dimasukkan ke dalam 

tempat dan siap untuk dibentuk dalam sebuah wadah  

d. hasilnya akan di cetak sesuai ukuran yang ditentukan 
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e. Setelah itu siap dijual.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahan-bahan yang 

digunakan dalam pembuatan tahu serta cara dalam pembuatan tahu yang 

dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin 

usaha tahu, terutama masyarakat yang berdomisili di desa Kunir kidul, 

Kecamatan kunir Kabupaten lumajang.  

10. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kunir kidul kabupaten 

lumajang  Melalui Usaha Industri tahu di desa kunir. 

Pemberdayaan atau kekuasaan berasal dari kata “power” yang 

berarti kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan itu tercipta dalam relasi 

sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Jika 

kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi 

dengan cara apapun dan kapanpun. Pemberdayaan adalah sebuah proses 

dan tujuan sebagai proses. Maksudnya pemberdayaan itu merupakan suatu 

proses untuk menjadikan masyarakat serta ekonomi masyarakat lebih baik, 

dan hasil dari proses yang dilakukan itulah yang merupakan tujuan dari 

suatu pemberdayaan. Jadi, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat yang meliputi individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan yang bersifat fisik, ekonomi, maupun kepercayaan diri 

(Suharto 2009, h. 59-60).  

Sedangkan tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat 

kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki 
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ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka 

sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur 

sosial yang tidak adil). Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di 

atas, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sejumlah kegiatan atau 

usaha sekelompok masyarakat dalam menciptakan dan membentuk 

ekonomi masyarakat yang memadai demi kelangsungan hidup 

bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Selain pemberdayaan masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial 

juga membutuhkan pekerjaan sosial masyarakat guna meraih sebuah 

kemajuan penghidupan yang layak (Suharto 2009, h. 59).  

11. Keterampilan dan Kreatifitas Masyarakat  

Dalam menjalani hiruk pikuknya kehidupan ini, masyarakat harus 

memiliki keterampilan dalam berkreasi agar masyarakat mampu dan bisa 

memproduksi berbagai macam jenis barang dan makanan yang motif unik 

serta menarik. Contohnya keterampilan untuk membuat kue dengan motif 

yang unik sehingga membuat pembeli tergiur untuk membelinya. Begitu 

juga dengan usaha tahu di desa kunir kidul, Kecamatan kunir. Masyarakat 

mampu membuat tahu  karena dibekali pengetahuan serta keterampilan 

dalam berkreasi atau berkreatifitas untuk menciptakan atau 

memproduksikan barang/makanan. Semua itu terjadi karena berkat 

keterampilan.  

Kata kreatifitas (creativity) bermakna mempunyai sifat kreatif 

(creative) yang berasal dari kata to create (mencipta). Berdasarkan 



29 
 

 
 

etimologi kemampuan kreatifitas berarti kemampuan menciptakan sesuatu 

(ide-cara-produk) yang baru. Jadi, konotasi kreatifitas berhubungan 

dengan sesuatu yang bersifat inovatif/ baru  dan orisinal. Kemampuan 

kreatifitas mencakup tiga hal, yaitu mengkombinasi, memecahkan 

masalah, dan operasional. Kemampuan mengkombinasi meliputi data-data 

atau unsur-unsur yang ada, kemampuan dalam memecahkan masalah yang 

berdasarkan informasi menemukan keragaman solusi dengan penekanan 

pada aspek kualitas dan efektivitas, kemampuan operasional berdasarkan 

pada aspek kelancaran-keluwesan-orisinalitas.  

Menurut (Martopo dan Soenarno 2006, h. 213), kreatifitas yaitu 

seseorang yang kreatif adalah yang memiliki kemampuan kapasitas 

pemahaman, sensitivitas dan apreasiasi yang dapat dikatakan melebihi dari 

seseorang yang intelegen. Selain itu, banyak pakar yang mendiskusikan 

kreatifitas sebagai pola berpikir kreatif. Misalnya Torrance, 

mendefinisikan berpikir kreatif sebagai proses penyadaran (sensing) 

adanya gap, gangguan atau unsur-unsur yang keliru, pembentukan gagasan 

atau hipotesis, pengujian hipotesis tersebut, pengkomunikasian hasil-hasil, 

mungkin juga pengujian kembali atau perbaikan hipotesis. Pakar lain 

(Cagne) mengemukakan bahwa kreatifitas merupakan suatu bentuk 

pemecahan masalah dalam suatu kombinasi gagasan yang bersumber dari 

berbagai bidang pengetahuan yang terpisah secara luas. Kedua pandangan 

tersebut pada dasarnya sependapat, bahwa kreatifitas merupakan suatu 

bentuk dan proses pemecahan masalah.  
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari kreatifitas dalam ekonomi adalah kegiatan menyusun 

kembali berbagai ide untuk membentuk sesuatu barang yang baru yang 

mampu menghasilkan nilai guna barang dan mampu membantu 

meningkatkan penghasilan perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan 

barang yang diciptakan bersifat unik, menarik, orisinil dan inovatif 

(Martopo dan Soenarno 2006, h. 213).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu 

kreatifitas itu mencakup semua aspek kepribadian seseorang untuk 

berpikir dan menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif dan motif sebagai 

salah satu cara dalam mengembangkan bakat yang sudah dimilikinya.  

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar: 2.7 kerangka pikir 

 

 

 

Sumber: Olahan data 

Dari kerangka pikir diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

mempunyai dua tujuan. Pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis 

pendapatan usaha yang diperoleh oleh home industry tahu di desa kunir 

kidul kabupaten lumajang. Kedua bertujuan untuk mengetahui seberapa 

efisien operasional dari usaha home industry tahu di desa kunir kidul 

kabupaten lumajang.  
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Pendapatan Usaha  
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