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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Saleh (2015) dengan “Analisis 

Pendapatan Keripik Pisang pada Industri Rumah Tangga Sofie di Kota Palu”. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Untuk mengetahui pendapatan pada industri rumah tangga maka dilakukan analisis 

pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penerimaan yang diperoleh Industri Keripik 

Pisang Sofie dalam setiap bulan rata-rata sebesar Rp3.626.666,00 dengan rata - rata 

total biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp2.631.969,00 sehingga menghasilkan 

pendapatan rata - rata perbulan sebesar Rp994.697,00 

Penelitian yang dilakukan oleh Samsul, Ermi dan Suardi (2016) dengan 

“Analisis Pendapatan Agroindustri Keripik Nenas dan Keripik Nangka di Desa 

Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif yang datanya diolah dan disajikan dalam 

bentuk tabel dan analisis kualitatif yang memamparkan dalam bentuk uraian 

deskriptif untuk mendukung data kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan bahwa agroindustri keripik nanas dan keripik nangka telah 

menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Pendapatan bersih yang 

didapatkan oleh rata-rata 11 produsen adalah Rp6.471.896,32 per bulannya untuk 

keripik nanas dan untuk produsen kripik nangka mampu memperoleh pendapatan 

bersih sebesar Rp1.289.921,91 per bulannya, sedangkan untuk tingkat efisiensi 

777777 
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usaha keripik nanas sebesar 1,36 yang artinya setiap biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp 1,00 akan memberikan penerimaan sebesar Rp 1,36 dan keripik nangka sebesar 

Rp1,90.  

Penelitian yang dilakukan oleh Febronius, Simon dan Adeline (2017) dengan 

“Analisis Pendapatan Usahatani Selada Air di Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, 

Kabupaten Timor Tengah Utara”. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk dapat mengetahui gambaran 

umum pada usaha tani selada air analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui 

tingkat pendapatan pada usaha tani selada air dan analisis R/C Rasio digunakan 

untuk mengetahui keuntungan relatif atau menjelaskan tentang layak tidaknya usaha 

tani selada air. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pendapatan 

bersih yang diperoleh oleh usaha tani selada air di Desa Popnam sebesar 

Rp201.724.000,00 dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh usaha tani selada air 

sebesar Rp4.034.480,00 sehingga diperoleh nilai R/C Ratio sebesar 7,103 yang 

artinya bahwa kegiatan yang dilakukan oleh usaha tani selada air di Desa Popnam 

sudah menguntungkan  dan layak untuk dilanjutkan karena dalam setiap biaya yang 

dikeluarkan dalam usaha sebesar Rp 1,00 yang akan memberikan penerimaan 

sebesar Rp7,103. 

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmad Saleh (2015), 

Samsul, Ermi dan Suardi (2016) dan Febronius, Simon dan Adeline (2017) dengan 

penelitian saat ini adalah pada judul, lokasi penelitian, jenis usaha dan adanya 

penambahan pada rumusan masalah. Penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi Usaha 

Home Industry Kerupuk Ikan di Desa Srowo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
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dengan mengambil biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan alat dan biaya 

variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain 

penelitian ini juga menambahkanrumusan masalah yaitu menghitu BEP atas dasar 

unit dan BEP atas dasar penjualan dalam rupiah yang tidak ada dalam penelitian 

Rahmad Saleh (2015) dan Febronius, Simon dan Adeline (2017).     

Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode- 

metode yang sama yaitu metode kualitatif dilakukan dengan analisis deskriptif 

untuk mengetahui gambaran umum usaha home industry kerupuk ikan (Sugiyono, 

2006). Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendapatan, tingkat efisiensi, break 

event point atas dasar unit dan break event point atas dasar penjualan dalam rupiah 

pada usaha home industry kerupuk ikan di Desa Srowo maka dilakukan analisis 

pendapatan, analisis efisiensi dan analisis dengan menggunakan metode kuantitatif  

(Soekartawi, 2006). 

B. Landasan Teori 

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Tulus Tambunan (2012:11) mengatakan bahwa UMKM adalah unit usaha 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha di semua sektor ekonomi.   

UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai 

kepentingan ekonomi secara rill dalam pembangunan nasional, terutama bagi 

penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Dengan realitas seperti ini, maka 

memajukan UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan 

memiliki dampak langsung bagi terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi. 
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Selain itu, UMKM dapat pula memperkuat fundamental ekonomi karena 

sebagian besar aktivitas ekonomi rakyat di Indonesia lebih banyak diperankan 

dalam unit-unit ekonomi dalam skala UMKM di hampir semua sektor. Di 

samping itu, alasan lain yang tidak kalah penting adalah usaha yang di awali 

dari usaha berskala UMKM umumnya lebih tahan banting dibandingkan dengan 

usaha yang dibuat langsung pada skala besar (M. Azrul Tanjung, 2017:9)..  

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet 

yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokkan 

berdasarkan jumlah karyawan terlibat dalam sebuah usaha tidak di rumuskan 

dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan 

aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet 

No URAIAN ASET OMZET 

1. Usaha Mikro 

Maksimum Rp50 juta 

tidak termasuk 

tanah dan 

bangunan tempat 

usaha. 

Maksimum Rp300 juta 

2. Usaha Kecil 

> Rp50 juta -500 juta 

tidak termasuk 

tanah dan 

bangunan tempat 

usaha. 

> Rp300 juta - 2,5 miliar 

3. Usaha Menengah 

> Rp500 juta - <1 miliar 

tidak termasuk 

tanah dan 

bangunan tempat 

usaha. 

> Rp2,5 miliar - 50 miliar 

    Sumber : Undang-Undang Pasal 6 Nomor 20 Tahun 2008 
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Biro Pusat Statistik 2018 merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, yaitu : 

a. Usaha Mikro memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 

b. Usaha Kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. 

c. Usaha Menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang 

Sementara itu, Menurut Azrul Tanjung (2017: 97) karakteristik-karakteristik 

utama UMKM adalah : 

a. Usaha Mikro : Dalam usaha mikro banyak jenis usaha yang tidak terdaftar 

dan jarang membayar pajak. Tenaga kerja yang digunakan beberapa 

menggunakan anggota keluarga yang tidak dibayar. Orintasi pasar pada 

usaha ini pada umumnya menjual kepasar lokal untuk kelompok 

berpendapatan rendah. Sumber bahan baku kebanyakan menggunakan bahan 

baku lokal dan modal berasal dari uang sendiri. Pada usaha mikro 

kebanyakan tidak memiliki akses keprogram-program pemerintah dan tidak 

memiliki hubungan – hubungan dengan usaha besar dan juga pada usaha ini 

rasio wanita terhadap pria yang berprofesi sebagai pengusaha sangat tinggi. 

b. Usaha Kecil : Dalam usaha kecil beberapa usaha tidak terdaftar dan hanya 

sedikit yang membayar pajak. Tenaga kerja yang digunakan beberapa 

memakai tenaga kerja (TK) yang digaji. Orintasi pasar pada usaha ini 

banyak yang menjual kepasar domestik dan eskpor dan juga melayani kelas 

menengah ke bawah. Sumber bahan baku beberapa memakai bahan baku 

impor dan beberapa usaha telah memiliki akses ke kredit formal. Pada usaha 

kecil banyak yang memiliki akses ke program-program pemerintah dan 
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memiliki hubungan bisnis dengan usaha besar (termasuk penanaman modal 

asing atau PMA) dan juga pada usaha ini rasio wanita terhadap pria yang 

berprofesi sebagai pengusaha cukup tinggi. 

c. Usaha Menengah : Dalam usaha menengah usahanya terdaftar dan 

membayar pajak. Tenaga kerja yang digunakan  semua memakai tenaga 

kerja yang digaji dan semua memiliki sistem perekrutan formal. Orientasi 

pasar pada usaha ini semua menjual kepasar domestik dan banyak yang 

ekspor.dan juga melayani kelas menengah ke atas. Sumber bahan baku pada 

jenis usaha ini sudah banyak yang menggunakan bahan baku impor dan 

telah memiliki akses ke kredit formal. Pada usaha ini sebagian besar 

memiliki akses ke program-program pemerintah dan banyak yang memiliki 

hubungan bisnis dengan usaha besar (termasuk PMA) dan juga rasio wanita 

terhadap pria yang berprofesi sebagai pengusaha sangat rendah.  

2. Industri Rumahan atau Home Industry 

Home Industry (industri rumah tangga) menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 pasal 1 bahwa industri rumah tangga atau usaha mikro adalah suatu 

usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang telah memenuhi kriteria dalam usaha mikro. Sementara itu, menurut BPS 

Home Industry adalah Industri rumah tangga yang memiliki jumlah tenaga kerja 

kurang dari 4 orang yang berasal dari lingkungan keluarga atau tetangga 

disekitarnya. Jadi dapat disumpulkan bahwa Home Industry adalah industri 

rumah tangga yang kegiatan ekonominya dilakukan perorangan atau rumah 
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tangga maupun suatu badan yang jumlah tenaga kerja dan modal yang relatif 

kecil dan tujuannya memproduksi barang maupun jasa untuk diperjual belikan.  

Dalam home industry tentu ada aspek-aspek yang mendukung  dalam proses 

pengembangan suatu usaha seperti modal, bahan baku, tenaga kerja dan sumber 

daya. Pada umunya home industry bermodal kecil, jumlah produksi dan jenis 

terbatas, tenaga kerja sedikit dan masih menggunakan teknologi sederhana 

dalam proses produksinya 

Menurut Azhary (2001:29) alasan-alasan kuat yang dapat mendasari tentang 

pentingnya keberadaan Home Industry dalam perekonomian Indonesia yaitu:  

a. Tempat Home Industry sebagaian besar  berlokasi di pedesaan, sehingga jika 

dikaitkan dengan kenyataan bahwa lahan pertanian yang semakin berkurang, 

maka Home Industry di pedesaan mampu menyerap tenaga kerja di 

pedesaan. 

b. Kegiatan Home Industry memakai bahan baku untuk proses produksinya 

didapatkan dari sumber-sumber di lingkungan terdekat sehingga mampu 

menekan biaya produksi  dan  

c. Tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat relatif rendah sedangkan 

harga produk Home Industry yang murah akan memberikan peluang agar 

tetap bisa bertahan. 

Dari beberapa kekuatan Home Industry yang telah dijelaskan diatas dapat di 

simpulkan bahwa Home Industry memiliki kekuatan yang cukup signifikan 

dalam perekonomian. Jika dilihat dari tempat untuk memproduksi barang dan 

jasa yaitu tempat tinggal atau lingkungan, maka akan mempermudah masyarakat 
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dalam membuka Home Industry karena tidak membutuhkan tempat khusus. 

Selain itu modal yang digunakan dalam proses produksi juga relatif kecil, dari 

kekuatan tersebut maka masyarakat akan dengan mudah dalam mengembangkan 

usaha Home Industry di desa atau pedesaan.  

Home industry memusatkan kegiatan produksinya disebuah rumah keluarga 

tertentu dan biasanya tenaga kerja tinggal ditempat yang tidak jauh dari rumah 

produksi tersebut, karena secara psikologis dan geografis memiliki hubungan 

yang dekat antara pemilik usaha dengan tenaga kerja sehingga memungkinkan 

untuk menjalin komunikasi dengan mudah.  

3. Pengertian Pendapatan 

Kebutuhan dan keinginan manusia pada dasarnya bersifat tidak terbatas. 

Kebutuhan terjadi karna hasrat atau keinginan yang timbul hingga menjadi 

kebutuhan, hanya saja kebutuhan dan keinginan manusia dibatasi oleh 

pendapatan yang diperoleh. 

Pendapatan atau income dari seorang warga masyarakat adalah hasil 

“penjualan”nya dan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor 

produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut 

untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di 

pasar faktor produksi. Secara singkat, “income” seseorang warga masyarakat 

ditentukan oleh : (1) Jumlah faktor produksi yang ia miliki yang bersumber pada 

: (i) hasil-hasil tabungannya ditahun-tahun yang lalu, atau (ii) 

warisan/pemberian. (2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. 
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Harga ini ditentkan oleh ke kuatan penawaran dan permintaan dipasar faktor 

produksi (Boediono, 2010: 170).   

Pendapatan merupakan suatu hal yang penting dalam penentuan laba atau 

rugi dari suatu usaha yang dijalankan. Laba atau rugi diperoleh melalui 

perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan atas pendapatan 

yang diterima.  

Menurut Soediyono (1992: 56) yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan 

merupakan penerimaan total seseorang dalam suatu periode (bulan atau tahun) 

baik dari produksi, balas jasa atau pengorbanan yang dilakukan maupun hasil 

usaha lain yang dinyatakan dalam jumlah rupiah. Menurut Soekartawi (1993: 

57) pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. 

4. Pendapatan Rumah Tangga 

Menurut Junandar (2004:147) pendapatan rumah tangga adalah pendapatan 

atau penghasilan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang 

berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-

anggota rumah tangga. Maka dapat disimpulan bahwa pendapatan rumah tangga 

adalah pendapatan yang diperoleh seluruh anggota rumah tangga. 

Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua sektor, yaitu 

sektor pertanian dan non pertanian. Sumber pendapatan dari sektor pertanian 

dapat dirincikan lagi menjadi pendapatan dari usahatani, ternak,buruh petani, 

menyewakan lahan dan bagi hasil. Sumber pendapatan dari sektor non pertanian 

dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga, perdagangan, 
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pegawai, jasa, buruh non pertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya 

(Sajogyo, 1997). 

5. Teori Produksi 

Produksi berasal dari bahasa inggris produce yang artinya menghasilkan. 

Padangan modern menyatakan bahwa produksi berarti menghasilkan barang-

barang maupun menyelenggarakan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, 

produksi adalah semua tindakan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut beberapa ahli ekonomi 

mendefinisikan produksi sebagai berikut : 

a. Boediono (2006) 

Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut input 

diubah menjadi barang dan jasa yang disebut output. Proses perubahan 

bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan proses produksi 

b. Miller and Mainers (2000)  

Produksi sebagai pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu 

komoditi menjadi komoditi lain yang berbeda.  

c. Magfuri (1987) 

Produksi adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi merupakan segala kegiatan 

untuk menciptakan atau menambah guna atas suatu benda yang ditunjukkan 

untuk memuaskan orang lain memalui pertukaran.  

Dari penjelasan beberapa tokoh diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa produksi adalah semua kegiatan menciptakan atau menambah guna 
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barang yang menyebabkan sesuatu barang menjadi lebih cocok atau lebih sesuai 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum produksi dapat diartikan 

proses mengubah input menjadi output yang dapat meningkatkan nilai ekonomis 

suatu barang atau jasa. 

6. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi yaitu hubungan antara tingkat produksi yang dapat dicapai 

dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan tingkat 

produksi tersebut (Sukirno 2013, h. 193) 

Menurut Soekartawi (2003) fungsi produksi adalah hubungan fisik antar 

variabel yang dijelaskan dengan variabel yang menjelaskan. Variabel yang 

dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya 

berupa input. 

Secara umum dalam fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang 

yang di produksi tergantung dengan jumlah faktor produksi yang dipakai. 

Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu : 

Q = (K, L, R, T) 

Dimana : 

Q : Jumlah produksi 

K : Modal 

L : Tenaga kerja 

R : Sumber daya 

T : Teknologi 
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Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa besar kecilnya tingkat produksi 

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

kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang 

berbeda-beda tentunya akan membutuhkan faktor produksi yang berbeda-beda 

juga, tetapi ada faktor produksi yang dianggap tetap walaupun jumlah 

produksinya tidak sama seperti seperti peralatannya, mesin,  serta bangunan 

perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan adalah 

tenaga kerja. Masing-masing dari faktor produksi tersebut memberikan 

kontribusi terhadap proses produksi. 

Untuk memahami fungsi produksi dengan baik, maka kita perlu terlebih 

dahulu mengerti konsep yang menjadi dasar dari fungsi produksi, yakni low of 

diminishing returns dengan satu faktor berubah. low of diminishing returns atau 

hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang dengan satu faktor berubah 

dalam proses produksi jangka pendek dikatakan bahwa ada faktor produksi yang 

bersifat tetap dan ada faktor produksi yang bersifat berubah atau variabel input. 

Jika faktor produksi bersifat variabel (tenaga kerja) tersebut terus ditambah 

jumlahnya maka tingkat produksi total akan dapat semakin meningkat sampai 

pada suatu tingkat tertentu atau titik maksimum, dan apabila sudah mencapai 

tingkat maksimum tersebut faktor produksinya tetap terus ditambah maka 

produksi total akan semakin menurun. Hal ini berarti mulai berlakunya hukum 

tambahan hasil yang semakin berkurang (Ida Nuraini 2015, h. 69). Jadi teori ini 

menjelaskan apabila input yang kita miliki melebihi dari kapasitas produksi dari 
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input, maka pendapatan (return) akan semakin menurun. Keadaan ini dapat 

dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kurva Produksi Total, Produksi Mrginal dan Produksi 

Rata-rata 

Keterangan : 

TP  : Total produksi 

L    : Tenaga kerja 

MPL  : Produksi batas (marginal product tenaga kerja) 

APL  : Produksi rata-rata tenaga kerja (average product) 

Dimana : 

MPL = 
Δ𝑇𝑃

Δ𝐿
 

APL = 
TP

L
 

Gambar 2.1 menggambarkan fungsi produksi yang memakai kombinasi 

faktor produksi yang tidak sebanding, dimana teknologi dan modal dianggap 

tetap. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah input dari tenaga kerja, dan 

sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi yang dihasilkan.  
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a. Tahap I menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja masih sedikit, apabila 

jumlah tenaga kerja ditingkatkan  hingga menjadi L2, maka meningkatkan 

total produksi dari Q1  menjadi Q2. Produksi marginal dan produksi rata-rata 

juga akan meningkat. Sehingga pada tahap ini berlaku hukum pertambahan 

hasil produksi yang semakin besar (law of increasing returns). 

b. Tahap II Produksi total akan terus meningkat sementara produksi rata-rata 

mulai menurun dan produksi marginal bertambah dengan proporsi yang 

semakin menurun sampai pada akhirnya produksi marginal mencapai dititik 

nol. Sehingga pada tahap ini berlaku hukum penambahan hasil produksi 

yang semakin berkurang (law of diminishing returns). Jika pada tahap 

tersebut penggunaan tenaga kerja terus   ditambah maka memasuki tahap III. 

c. Tahap III Penambahan tenaga kerja yang terus ditembah akan menyebabkan 

total produksi yang menurun. Sehingga penggunaan tenaga kerja terlalu 

banyak hingga produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menjadi 

negatif. Sehingga  tidak ada  pilihan lain selain mengurangi penggunaan 

tenaga kerja (Ida Nuraini 2015, h. 70-71). 

Analisis diatas menunjukkan jika tingkat produksi akan mengalami 

perubahan apabila satu faktor produksi yaitu tenaga kerja yang berubah. Apabila 

ada dua faktor produksi yang dapat diubah misalnya seperti tenaga kerja dan 

modal dan dimisalkan ke dua faktor proses produksi tersebut dapat saling 

menggantikan. Hal ini menunjukkan bila harga tenaga kerja dan harga modal 

per unit telah diketahui, maka analisa tentang bagaimana seorang produsen 
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mamapu meminimumkan biaya di dalam usahanya sehingga mencapai suatu 

tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan (Ida Nuraini 2015, h. 72-75). 

a. Kurva Produksi Sama (isoquant) 

Kurva produksi sama (isoquant) merupakan kurva yang menunjukkan 

berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan 

tingkat produksi yang sama.  

 
Gambar 2.2 Kurva Isoquant 

Gambar 2.2, L menunjukkan tenaga kerja dan K menunjukkan kapital 

atau modal. Kombinasi tenaga kerja sebanyak L1 dan kapital sebanyak K1 

atau ditunjukkan di titik A akan menghasilkan output yangsama dengan 

kombinasi titik B (tenaga kerja sebanyak L2 dan kapital sebanyak K2). 

Kombinasi titik A dan B juga akan sama besarnya output dengan titik C 

(tenaga kerja sebanyak L3 dan kapital sebanyak K3). Jadi jika kombinasi 

tenaga kerja dan kapital yang digunakan tetap dalam satu garis isoquant 

maka besarnya output akan sama. 

b. Garis Ongkos Sama (isocost) 

Garis Ongkos Sama (isocost) merupakan garis yang menggambarkan 

kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat dibeli dengan menggunakan 

K 
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sejumlah anggaran tertentu atau dengan menggunakan sejumlah biaya 

tertentu. 

 
Gambar 2.3 Kurva Isocost 

TO : Total outlay atau total pengeluaran 

PK  : Harga kapital 

PL  : Harga tenaga kerja 

Pada gambar 2.3. menggambarkan apabila jumlah anggaran produsen 

untuk membeli faktor produksi  tersebut ditambah, sementara harga dari 

faktor produksi tetap maka kurva isocost akan bergeser ke kanan atau 

semakain banyak faktor produksi yang bisa dibeli. Sebaliknya, apabila 

anggaran tersebut menurun sementara harga faktor produksinya tetap, maka 

kurva isocost bergeser ke kiri yang menunjukkan semakin sedikit faktor 

produksi yang mampu dibeli. 

c. Meminimumkan Biaya Produksi 

Untuk meminimumkan biaya produksi sejumlah output tertentu, unit 

kegiatan ekonomi harus memilih kombinasi input dengan biaya minimum 

(least cost combination). Kombinasi ini terjadi pada saat garis isocost 

menyinggung kurva isoquant atau sama dengan kurva keseimbangan 

produsen (Pindyck, 2008).. 

L 
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Gambar 2.4 Kurva Produksi Optimum 

Pada gambar 2.4 kombinasi input dengan biaya minimum dan dapat 

menghasilkan output tertentu yaitu sebesar K1 untuk input kapital dan 

sebesar L1 untuk input tenaga kerja. Titik A disebut dengan posisi least cost 

combination merupakan tingkat kombinasi penggunaan faktor produksi 

untuk menghasilkan tingkat produksi tertentu dengan biaya total minimal. 

Jika dirumuskan, maka posisi least cost combination terjadi pada 

kemiringan kurva isoquant sama dengan kemiringan isocost.. 

Menurut Soekartawi (2003) Faktor-faktor produksi dibedakan atas dua 

kelompok sebagai berikut: 

a. Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat 

kesuburan bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma dan sebagainya. 

b. Faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, resiko dan ketidakpastian, 

kelembagaan, adanya kredit dan sebagainya. 

Produksi menjelaskan tentang kombinasi penggunaan sumber daya 

ekonomi, terutama penggunaan tenaga kerja, modal dan teknologi 
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sedemikian rupa untuk menghasilkan produksi yang maksimal. (Ida Nuraini 

2015, h. 68). 

7.  Analisis Biaya Produksi 

Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi sebab biaya 

produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan harganya. Dengan 

demikikan dapat dikatakan bahwa ongkos produksi adalah semua pengeluaran 

atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan 

suatu jenis barang atau jasa yang siap untuk dipakai konsumen (Ida Nuraini, 

2015:79). 

 R.G. LIPSEY Cs berpendapat bahwa bagi perusahaan-perusahaan yang 

memproduksi sesuatu merupakan harga faktor-faktor produksi yang digunakan 

untuk menghasilkan outputnya.  

Prof. Dr. R. Slot dalam buku “Pengantar Ilmu Perusahaan” juga 

mengemukakan batasan yang hampir sama, biaya merupakan nilai uang alat-alat 

produksi yang dikorbankan rumah tangga perusahaan pada proses produksinya. 

Dari ketiga pendapat tersebut dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya 

adalah harga atau nilai uang yang dikorbankan dalam proses untuk 

menghasilkan outputnya 

Perhitungan biaya secara keseluruhan dalam suatu proses produksi sampai 

pada produk itu siap dipasarkan atau didistribusikan (jadi termasuk biaya 

distribusinya) adalah penting sekali guna mengetahui berapa besarnya laba yang 

akan diterima dari usaha yang dijalankan perusahaan. 
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Menurut ida nuraini (2015: 79) biaya produksi dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Biaya produksi jangka pendek terdapat biaya berubah (variabel cost).  

Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh  faktor 

produksi yang dapat diubah jumlahnya atau dapat juga dikatakan sebagai 

biaya yang dapat berubah mengikuti besar kecilnya produksi, yang termasuk 

dalam biaya variabel ini meliputi : 

1) Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan langsung (direct material cost) merupakan biaya bagi 

bahan-bahan secara langsung yang digunakan dalam proses produksi untuk 

mewujdukan suatu macam produk jadi yang siap dipasarkan, atau siap 

diserakan kepada pemesan. Dalam prakteknya sisa-sisa buangan (waste) 

bahan-bahan tersebut masih dibebani sebagian kecil biaya, sehingga 

seringkali demi efisiensi diolah menjadi produk lain atau dijual kepada yang 

memerlukan, seperti misalnya sisa-sisa potongan kertas, kain yang banyak 

diperlukan pabrik kertas dan pabrik eternit. 

Bagi bahan-bahan yang tidak langsung, (indirect material)yaitu bahan-

bahan yang dipakai menunjang keberlangsungan proses produksi tap tidak 

menjadi bagian integral dari produk yang dihasilkan, biaya-biayanya 

termasuk biaya umum, misalnya kipas angin untuk penyejuk ruangan pabrik, 

bola-bola lampu penerangan ruangan pabrik, baju kerja dalamruangan dan 

lain-lain sejenis itu. 
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2) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja langsung yang dimaksud adalah tenaga kerja manusia 

(karyawan), jadi bukan tenaga kerja mesin. Biaya tenaga kerja langsung 

didefinisikan sebagai pembayaran-pembayaran kepada para pekerja yang 

didasarkan pada jam kerja atau dasar unit yang diproduksi. 

3) Biaya Lain-lain 

Biaya lain-lain merupakan biaya bahan-bahan tidak langsung dan tenaga 

kerja tidak langsung yang tersangkut dalam kegiatan produksi yang bukan 

merupakan/termasuk biaya utama. Contoh biaya umum ialah: biaya bahan 

tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bagi penghangatan 

ruangan, penyejukan ruangan, penerangan, asuransi, sewa dan lain-lain 

sejenisnya. 

b. Biaya produksi jangka pendek terdapat biaya tetap (fixed cost)  

Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada kesibukan 

perusahaan atau dengan perkataan lain biaya yang tidak tergantung pada 

penggunaan kapasitas perusahaan atau tidak tergantung pada jumlah output  

yang dihasilkan. Biaya tetap yaitu: 

1) Biaya Penyusutan Alat Produksi Tahan Lama 

Alat produksi tahan lama merupakan alat produksi tidak habis sekali 

pakai dalam pelaksanaan produksi, alat ini akan tetap bertahan dalam 

menempuh serangkaian proses produksi namun, dalam hal ini akan terjadi 

penyusutan – penyusutan kekuatan dan kekampuan kerja. Maksud dari 

perhitungan biaya penyusutan ini, agar dengan biaya-biaya penyusutan yang 
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telah terkumpul selama mesin masih dapat didayagunakan dengan baik yaitu 

selama umur ekonomisnya, apabila masa ekonomisnya telah berakhir 

dengan segera dapat diganti dengan alat baru yang harga belinya senilai 

jumlah uang penyusutan selama tahun tersebut.  

Metode yang dipakai dalam biaya penyusutan alat produksi tahan lama 

adalah metode penyusutan dengan presentase tetap dari harga beli dengan 

rumus: 

YV =
CV − ER

P
 

Di mana: 

YV : Nilai penyusutan tiap tahun 

CV : Harga beli alat produksi tahan lama 

ER : Perkiraan nilai sisa dari alat tersebut 

P   : Periode ekonomis alat produksi tahan lama itu. 

Biaya tetap total (TFC), biaya variabel total (TVC) dan biaya total (TC) 

dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kurva Total Cost 

Pada gambar 2.5 menjelaskan bahwa TFC digambarkan seb agai garis lurus 

yang sejajar dengan sumbu kuantitas. Hal ini berarti berapapun j umlah produksi 

yang dihasilkan, besarnya biaya tetap total (TFC) tidak berubah yaitu sebesar n. 
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Sedangkan untuk kurva biaya variabel total (TVC) terus menerus naik. Jadi 

semakin banyak output  yang dihasilkan maka biaya variabel akan semakin 

tinggi. Jika antara biaya tetap dan biaya variabel dijumlahkan, maka hasilnya 

disebut biaya total (TC). Dalam gambar tersebut TC berada pada jarak vertikal 

disemua titik antara biaya tetap total (TFC) dan biaya berubah total (TVC), yaitu 

sebesar n. 

TC = TFC+TVC 

Keterangan : 

TC       = Biaya total usaha home industry kerupuk ikan(Rp/kg/bln) 

TFC   = Biaya tetap usaha usaha home industry kerupuk ikan (Rp/kg/bln)  

TVC  = Biaya variabel usaha home industry kerupuk ikan (Rp/kg/bln)  

8. Analisis Penerimaan 

Penerimaan  adalah  seluruh  pendapatan  yang  diperoleh dari  hasil 

penjualan  barang pada  tingkat  harga  tertentu. Penerimaan  total  (TR) adalah 

hasil kali dari harga jual perunit (P) dikali  jumlah produksi ( Q ), Rumus:  

TR = P x Q 

Dimana: 

TR : Total revenue/ total penerimaan 

P    : Harga jual produk (Rp/Kg) 

Q   : Jumlah Produksi (Kg/bln) 

penerimaan umumnya bersifat linier, karena tidak ada alasan mengapa 

penerimaan menurun   bila   produksinya   meningkat,   kecuali   bila   harga   

jual   menurun   karena   produksinya meningkat   (teori   penawaran).  
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9.   Analisis Pendapatan/Keuntungan  

Menurut Soekartawi (1995) pendapatan atau keuntungan adalah selisih 

antara penerimaan total dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang 

tersebut meliputi biaya tetap ditambah dengan biaya variabel yang dikeluakan 

selama proses produksi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:   

π = TR – TC 

Keterangan : 

π = Keuntungan home industry kerupuk ikan (Rp/kg)       

TR = Total penerimaan home industry kerupuk ikan (Rp/kg) 

TC = Total biaya home industry kerupuk ikan (Rp/kg) 

10.   Analisis Efisiensi Usaha 

Menurut kamus bahasa Indonesia efisiensi memiliki arti sebagai ketepatan 

cara (usaha kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu 

dan biaya). Dalam istilah umum efisiensi sering diartikan sebagai dengan 

mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dapat menghasilkan sesuatu yang sebesar-

besarnya. Tingkat efisiensi diukur dengan indikator yang dihitung dari rasio 

antara nilai penerimaan dibagi dengan biaya total.. Ini berarti menunjukkan 

semakin tinggi nilai ratio tersebut semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena 

semakin rendah biaya proses produksi yang diperlukan untuk menghasilkan 

suatu unit output ( Qomarudin, 2011).  

Efisiensi adalah suatu usaha yang dilakukan gunaa mencapai prestasi yang 

besar dengan memakai kemungkinan yang ada dalam waltu yang cukup singkat, 

didalam keadaan yangnyata (sepanjang keadaan itu dapat berubah) tanpa 
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menyebabkan terganggunya keseimbangan antara faktar-faktar tujuan, alat, 

tenaga dan waktu. Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara hasil 

dengan usaha. Perbandingan ini sebagai berikut: 

a. Hasil dari kegiatan dapat disebut efisien, apabila usaha tersebut mampu 

memberikan hasil maksimum. Maksimum dalam segi mutu maupun jumlah 

satuan hasil itu.  

b. Usaha dari kegiatan dapat disebut efisien, apabila suatu hasil yang tertentu 

dapat tercapai dengan usaha yang minimum, terdiri dari 5 unsur: pikiran, 

tenaga jasmani, waktu, ruang, dan benda (termasuk uang). 

Menurut Brown dan Ghiselli, yang telah dikutip oleh Ibnu Syamsi, istilah 

efisiensi dapat diartikan yang sudah pasti, yaitu menunjukkan perbandingan 

antara keluaran dan masukan. Suatu usaha yang dalam operasinya telah efisien 

tidak akan membuang sumber daya. Sebuah usaha yang tidak efisien apabila 

usaha tersebut mengeluarkan sumber daya yang telah melebihi dari jumlah yang 

dibutuhkan. 

Menurut Ibnu Syamsi (2004:2) persyaratan dalam efisiensi haruslah terpenuhi 

untuk menentukan suatu usaha yang dijalankan telah efisien atau tidak, 

persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Efisiensiharus dapat diukur 

 

Standar dalam menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien 

adalah ukuran normal, batas dari ukuran normal untuk pengorbanan 

(input) adalah pengorbanan yang maksimum sedangkan batas untuk 

ukuran normal untuk hasil (output) adalah hasil minimum, jika tidak bisa 
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diukur maka tidak akan dapat diketahui apakah dalam kegiatan atau cara 

kerja yang dilakukan telah efisien atau tidak. 

b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional  

Pertimbangan yang dilakukan haruslah berdasarkan akal sehat, 

masuk akal, logis dan bukan emosional, dengan pertimbangan yang 

rasional objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih tajam. 

 
c. Efisiensi tidak boleh mengorbankan mutu 

 

Output boleh saja ditingkatkan namun jangan sampai mengorbankan 

mutunya, jangan hanya mengejar output yang banyak tetapi 

mengorbankan mutu. 

  
d. Efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan usaha yang bersangkutan 

 
melakanakan efisiensi haruslah disesuaikan berdasarkan 

kemampuan sumber daya, fasilitas, dana dan lainnya yang dimiliki suatu 

usaha yang bersangkutan serta diusahakan peningkatannya.
 

Efisiensi usaha dapat dihitung dari dengan menggunakan perbandingan   

antara besarnya penerimaan dan biaya yang digunakan dalam melakukan  

produksi  yaitu dengan menggunakan R/C Ratio. R/C  Ratio  adalah  singkatan 

Return Cost Ratio atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan dan 

biaya, secara metematis sebagai berikut : 

𝑅/𝐶 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Keterangan : 

TR  =  Penerimaan usaha home industry kerupuk ikan ( Rp/kg/bln ) 

TC =  Biaya total usaha home industry kerupuk ikan (  Rp/kg/bln ) 
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Kriteria yang digunakan untuk menentkan tingkat  efisiansi suatau usaha 

yaitu: 

a. R/C > 1 berarti usaha home industry kerupuk ikan dinyatakan efisien dan 

menguntungkan dan layak 

b. R/C < 1 berarti usaha home industry kerupuk ikan dinyatakan belum 

menguntungkan 

c. R/C  = 1 berarti usaha home industry kerupuk ikan belum efisien atau usaha 

mencapai titik impas (tidak untung juga tidak rugi) (Soekartawi, 2006). 

11. Break Event Point (BEP) 

Menurut Rangkuti (2005) analisis BEP atau titik impas adalah suatu analisis 

yang mempelajari keterkaitan antara biaya variabel, biaya tetap, tingkat 

pendapatan dan  volume produksi.   

Menurut Mulyadi (2001) titik impas (break event Point) adalah suatu 

keadaan dimana suatu usaha/perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak juga 

mengalami kerugian.  

Menurut Riyanto (2001) asumsi-asumsi dasar yang dipakai untuk 

melakukan analisis BEP yaitu: 

a. Biaya yang ada didalam suatu usaha/perusahan terbagi menjadi biaya 

variabel dan biaya tetap. 

b. Biaya variabel besarnya berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya 

volume produksi/penjualan yang di hasilkan. 

c. Biaya tetap besarnya tidak berubah walaupun ada perubahan dari volume 

produksi atau penjualan yang dihasilkan. 
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d. Suatu usaha/perusahaan hanya mampu memperoduksi satu jenis produk saja.  

Menurut Kuswandi (2005: 127) analisis BEP memiliki manfaat antara lain : 

a. Digunakan sebagai sarana dalam merencanakan keuntungan/laba. 

b. Digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual 

produk.  

c. Untuk dapat mengetahui keterkaitan antara volume penjualan produksi, 

harga jual, biaya produksi dan biaya-biaya lain dan juga untuk dapat 

mengetahui laba dan rugi suatu usaha/perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kurva BEP 

Titik BEP ditunjukkan dengan adanya pertemuan antara garis biaya total 

(TC = Total Cost) dengan total pendapatan (TR = Total Revenue). Titik tersebut 

menunjukkan kondisi impas, dimana usaha yang dijalankan tidak mengalami 

kerugian ataupun keuntungan tetapi dalam kondisi impas antara modal yang 

dikeluarkan dengan keuntungan yang dicapai.  

Menurut Soekartawi (2006) Untuk dapat mengetahui BEP suatu 

usaha/perusahan dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan matematik  

dengan dua cara perhitungan, yaitu : 
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a. Break Event Point (BEP) Atas Dasar Unit (kg) 

Perhitungan Break Event Point (BEP) atas dasar unit digunakan untuk 

menentukan berapa unit yang harus dijual agar suatu usaha mencapai BEP. 

Perhitungan Break Event Point (BEP) atas dasar unit sebagai berikut : 

Q BEP = 
FC

(P−VC)
 

Dimana : 

Q BEP = Jumlah unit/kuantitas produk yang dihasilkan dan dijual (Kg)  

FC = Biaya tetap 

P = Harga jual per unit 

VC = Biaya variabel per unit 

b. Break Event Point (BEP) Atas Dasar Penjualan dalam Rupiah (Rp) 

Perhitungan Break Event Point (BEP) atas dasar penjualan dalam rupiah 

digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang harus didapatkan untuk 

mencapai titik impas. Perhitungan Break Event Point (BEP) harga sebagai 

berikut : 

VBEP = 
FC

(1−
𝑉𝐶

𝑆
)
 

Dimana: 

V BEP  =Volume penjualan dalam rupiah 

FC = Biaya tetap 

VC = Biaya variabel  

S = Penerimaan total 
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C. Tujuan Yang Ingin Dicapai     

1. Pengaruh Home Industry terhadap perekonomian 

Home industry adalah suatu industri yang dikerjakan di rumah dan berskala 

kecil. Menurut kamus kecil bahasa Indonesia pengertian home adalah rumah, 

sedangkan industry adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang 

(Trisno Yuwono, 1994:208). Jadi home industry adalah perusahaan rumahan 

yang memperoduksi barang-barang atau perusahaan yang berskala kecil. 

Dikatakan perusahaan kecil karena kegiatan ekonominya dipusatkan dirumah. 

Home Industry menurut Azhary (2001:29) dalam  perekonomian Indonesia 

yaitu: 1. Tempat Home Industry sebagaian besar  berlokasi di pedesaan, 

sehingga jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa lahan pertanian yang semakin 

berkurang, maka Home Industry di pedesaan mampu menyerap tenaga kerja di 

pedesaan. 2. Kegiatan Home Industry memakai bahan baku untuk proses 

produksinya didapatkan dari sumber-sumber di lingkungan terdekat sehingga 

mampu menekan biaya produksi  dan 3. Tingkat pendapatan yang diperoleh 

masyarakat relatif rendah sedangkan harga produk Home Industry yang murah 

akan memberikan peluang agar tetap bisa bertahan. 

Dari beberapa kekuatan home industry yang telah dijelaskan diatas dapat di 

simpulkan bahwa home industry memiliki kekuatan yang cukup signifikan 

dalam perekonomian. 

2. Pengaruh Efisiensi usaha terhadap keberlangsungan Home Industry  

Efisiensi usaha adalah ukuran keberhasilan suatu usaha yang di nilai dari 

besarnya biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.  
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Tingkat efisiensi diukur dengan indikator yang dihitung dari rasio antara nilai 

penerimaan dibagi dengan biaya total.. Ini berarti menunjukkan semakin tinggi 

nilai ratio tersebut semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena semakin rendah 

biaya proses produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output ( 

Qomarudin, 2011). Dengan mengetahui Efisiensi usaha maka home industry 

akan mampu memperkirakan atau mengetahui usaha home industry yang 

dijalankan sudah efisien dan menguntungkan atau belum. 

3. Pengaruh efisiensi usaha home industry terhadap pendapatan 

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu usaha yang di nilai dari besarnya 

sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.  

Tingkat efisiensi diukur dengan indikator yang dihitung dari rasio antara nilai 

penerimaan dibagi dengan biaya total. Ini berarti menunjukkan semakin tinggi 

nilai ratio tersebut semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena semakin rendah 

biaya proses produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output 

(Qomarudin, 2011). Sedangkan pendapatan digunakan untuk menentukan laba 

atau rugi dari suatu usaha yang dijalankan. Pendapatan ini dapat diperoleh 

melalui perhitungan total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Semakin 

tinggi tingkat pendapatan bersih yang diterima maka akan semakin tinggi nilai 

ratio yang membuat usaha tersebut semakin efisien.  

D. Kerangka Pemikiran  

Usaha home Industry kerupuk ikan di Desa Srowo merupakan industri yang 

mengolah ikan laut menjadi kerupuk ikan. Dari usaha tersebut akan dikaji mengenai 

pendapatan (Pd), total penerimaan (TR), total biaya (TC) dan analisis imbang biaya 
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dan penerimaan (R/C Ratio) usaha home industry kerupuk di Desa Srowo yang 

diharapkan memberikan hasil yang baik kepada pemerintah untuk dapat 

mengembangkan usaha home industry kerupuk ikan di Desa Srowo. 

Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran Analisis Tingkat Efisiensi Usaha Home 

Industry Kerupuk Ikan Di Desa Srowo  

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi produksi   

Biaya produksi   

Biaya Variabel: 

• Tenaga kerja 

• Bahan baku 

• Biaya lain-lain 

 

 

Biaya Tetap: 

• Penyusutan Alat 

 

 Analisis Biaya Penyusutan 

Nilai Penyusutan  = 
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐢 – 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐢𝐫𝐚𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐥𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐒𝐢𝐬𝐚

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬
 

Proses produksi   

Kerupuk ikan   

Analisis Biaya 

TC = TFC+TVC 
 

 

Analisis Penerimaan  

TR = P X Q 

 

Analisis Pendapatan 

Pd = TR - TC 

 

Analisis Efisiensi Usaha 

𝑹𝑪 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑻𝑹

𝑻𝑪
 

 

Analisis BEP (Break Event Point) 
1. BEP atas dasar Unit 

Q BEP = 
FC

(P−VC)
 

2. BEP atas dasar Penjualan 

(Rp) 

P BEP = 
FC

(1−
𝑉𝐶

𝑆
)
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E. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013: 134) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relavan, belum didasarkan pada 

data-data empiris yang diperoleh melaui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik. Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu diduga tingkat efisiensi usaha Home Industry kerupuk ikan di Desa Srowo 

Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik efisien, menguntungkan dan layak untuk 

dikembangkan.  

 


