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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Johan Bastian yang berjudul “Analisis 

Pendapatan Dan Keuntungan Usaha Pada Industri Bubuk Kopi Tradisional Aceh 

Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” Penelitian ini dilaksanakan 

di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 14 indusrti bubuk 

kopi Tujuan penelitian adalah adalah untuk menganalis perkembangan pendapatan 

usaha  pada industri bubuk kopi tradisional Aceh di Kecamatan Johan Pahlawan  

Kabupaten Aceh Barat. Data yang dibutuhkan untuk dianalisa terdiri dari data 

primer dan data skunder. Data primer yang dikumpulkan di lapangan untuk 

keperluan analisa diperoleh dengan wawancara dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan instansi terkait yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan rumus pendapatan 

sederhana yaitu π = TR-TC, TR = P.Q, TC = FC+VC, π = (P.Q) – (FC+VC) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dhaneswara yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keuntungan Coffee Shop Di Surakarta” Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survei dengan 

kuesioner. Penelitian ini mengambil seluruh populasi coffee shop di Surakarta yaitu 

berjumlah 21 coffee shop. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah analisis regresi linier berganda dan uji statistik. 
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Hasil analisis data menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel 

independen yaitu jumlah tenaga kerja dan fasilitas mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap besarnya keuntungan coffee 

shop di Surakarta. Sedangkan variabel independen modal, jam kerja dan promosi tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasar analisis diperoleh koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,795834, hal ini berarti bahwa 79,58% variasi perubahan yang 

terjadi terhadap besarnya keuntungan coffee shop dipengaruhi oleh semua variabel 

independen sedangkan 20,48% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model. 

Berdasarkan hasil uji F hitung > F tabel semua variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. Guna 

meningkatkan besarnya keuntungan, para pemilik coffee shop harus mempunyai 

jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus berkualitas. Sehingga 

para konsumen dapat terlayani dengan baik. Selain itu juga memberi fasilitas yang 

membuat para konsumen nyaman berada disitu. Pemberian fasilitas yang banyak dan 

lain daripada yang lain akan membuat konsumen tertarik. Selain itu juga didukung 

dengan program-program pemerintah kota Surakarta yang sedang menggalakkan Solo 

sebagai daerah tujuan wisata diharapkan mampu meningkatkan keuntungan coffee 

shop di Surakarta.    

Penelitian yang dilakukan oleh Ova Lestari yang berjudul “Analisis Usaha Tani 

Dan Efisiensi Pemasaran Kopi Di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus” 

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui usahatani kopi, proses pembentukan harga 

kopi pada tingkat petani, dan saluran pemasaran kopi, serta menganalisis efisiensi 
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pemasaran kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Gunung Megang dan Desa Sri Mengantin dengan melibatkan 66 

petani kopi, serta mengikuti aliran pemasaran yaitu pada pedagang pengumpul dan 

pedagang besar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif menggunakan analisis usahatani 

dengan menghitung R/C ratio dan analisis model S-C-P (Structure, Conduct, dan 

Perfomance) untuk menganalisis organisasi suatu pasar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa R/C ratio > 1 artinya usahatani kopi layak untuk diusahakan dan 

menguntungkan, petani tidak menerapkan sistem hedging untuk produknya. Saluran 

pemasaran kopi di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus adalah Petani – 

pedagang pengumpul – pedagang besar – eksportir. Pemasaran kopi di Kecamatan 

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus belum efisien, walaupun pangsa produsen 

mencapai lebih dari 80%, tapi Rasio Profit Marjin (RPM) pada setiap lembaga 

pemasaran tidak menyebar secara merata.  

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pendapatan  

 Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun 

berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas 

dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan 

sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat 

penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara 

langsung mau pun tidak lagsung (Suroto, 2000). 
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Untuk memahami arti dari pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari 

pendapatan itu sendiri. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam buku 

Standart Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah: “Arus 

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan 

selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 

tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. 

Menurut pendapat lain, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau 

penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang 

dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, 

keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas. (Antonio,2001 : 204). 

Secara garis besar pendpaatan digolongkan menjadi tiga golongan (Suparmoko dalam 

Artaman, 2015), yaitu 

1. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan 

pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu 

maupun satu bulan. 

3. Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang 

dikurangi dengan biaya – biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha 

milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga 
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sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak 

diperhitungkan. 

4. Pendapatan dari usaha lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan 

tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain 

yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, 

ternak dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain dan 

pendapatan dari pensiun 

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin 

besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk membiayai segi pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh 

perusahaan. Bagi seorang produsen pendapatan adalah kenaikan kotor dalam 

jumlah atau nilai aktiva dan modal, dan biasanya kenaikan tersebut berwujud aliran 

kas masuk ke unit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat penciptaan 

melalui produksi dan penjualan output perusahaan. 

Rumus untuk menghitung tingkat pendapatan diuraikan dibawah ini : 

Menghitung Tingkat Pendapatan : 

TR = P x Q 

TC = FC – VC 

 π   = TR – TC 

                         Keterangan : 

 TR = Total Revenue (penerimaan total) 
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 TC = Total Cost (harga keseluruhan) 

 FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

 VC = Variabel Cost (biaya variabel 

 π     = Keuntungan 

 P    = Price (harga) 

 Q    = Quantity (jumlah produksi 

 2.2.2.Break Event Point 

  Break event point adalah suatu keadaan dimana dalam suatu operasi 

perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/ impas (penghasilan = total 

biaya). Sebelum memproduksi suatu produk, perusahaan terlebih dulu 

merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan. Ketika menjalankan usaha 

maka tentunya akan mengeluarkan biaya produksi, maka dengan analisis titik 

impas dapat diketahui pada waktu dan tingkat harga berapa penjualan yang 

dilakukan tidak menjadikan usaha tersebut rugi dan mampu menetapkan 

penjualan dengan harga yang bersaing pula tanpa melupakan laba yang 

diinginkan. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi sangat berpengaruh 

terhadap harga jual dan begitu pula sebaliknya, sehingga dengan penentuan titik 

impas tersebut dapat diketahui jumlah barang dan harga yang pada penjualan. 

Analisis break even sering digunakan dalam hal yang lain misalnya dalam 

analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan kita dapat 

menggunakan rumus ini untuk mengetahui: 

1.     Hubungan antara penjualan, biaya, dan laba 
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2.     Struktur biaya tetap dan variable 

3.     Kemampuan perusahaan memberikan margin unutk menutupi biaya tetap 

4.     Kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas dimana perusahaan tidak  

mengalami laba dan rugi 

Selanjutnya, dengan adanya analisis titik impas tersebut akan sangat membantu 

manajer dalam perencanaan keuangan, penjualan dan produksi, sehingga 

manajer dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, 

memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang 

diharapkan melalui penentuan 

a. harga jual persatuan, 

b. produksi minimal, 

c. pendesainan produk, dan lainnya 

Dalam penentuan titik impas  perlu diketahui terlebih dulu hal-hal dibawah ini agar 

titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu: 

a. Tingkat laba yang ingin dicapai dalam suatu periode 

b. Kapasitas produksi yang tersedia, atau yang mungkin dapat ditingkatkan 

c. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan, mencakup biaya tetap maupun biaya 

variable 

 


