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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin maju suatu negara maka semakin banyak orang yang terdidik, dan 

banyak pula orang menganggur, oleh sebab itu penting bagi banyak orang untuk 

mulai berani meramba dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih mantap jika 

ditunjang oleh wirausahawan karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. 

Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena 

sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya, 

oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah 

maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Pada saat ini kita tahu bahwa jumlah 

wirausahawan di Indonesia sangatlah sedikit dibanding dengan negara tetangga 

kita dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga pertumbunhan wirausaha-

wirausaha baru ini sangat penting digalakkan untuk mendukung suksesnya 

pertumbuhan ekonomi suatu negara (Alma, 2013) 

Industri Kecil Rumah Tangga (home industry) mempunyai peran penting 

dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengembangan usaha kecil di 

Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, 

ini karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan 

yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar 

golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, lebih dari itu pengembangannya 

mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam mempercepat perubahan struktural yakni meningkatnya 

perekonomian dan ketahanan ekonomi nasional. 
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Salah satu Kota dengan pengembangan sektor home industry adalah 

Kabupaten Malang Jawa Timur, kabupaten ini memliliki tingkat ekonomi yang 

besar bukan hanya skala jawa timur tetapi nasional salah satu pendapatan terbesar 

kota ini adalah dari sektor pariwisata banyak sekali potensi wisata alam seperti 

pegunungan dan agropolitan yang ada di Kabupaten Malang sehingga banyak 

menarik para wisatawan baik lokal maupun manca negara, dalam mendukung 

semua itu banyak penduduk lokal yang bekerja sebagai pemandu wisata, pemilik 

penginapan dan usaha industri rumah tangga baik skala industri menengah keatas 

maupun kebawah. Banyak sekali usaha rumah tangga atau home industry yang 

ada di Kabupaten Malang. 

 Industri rumah tangga atau home industry merupakan suatu peluang usaha 

yang mulai banyak bermunculan di Kabupaten Malang ini bukan sesuatu yang 

aneh karena disana banyak sekali wisatawan baik lokal maupun manca negara 

yang ingin membawa pulang oleh-oleh sebagai buah tangan untuk keluarga di 

rumah ini menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi pelaku usaha rumah 

tangga untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya salah satunya adalah 

home industry Bakpao Basmallah milik Bapak Gondi yang berada di Dusun 

Bandarangin Desa Sumberrejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

Bakpao merupakan jenis roti yang digemari masyarakat Indonesia, bakpao 

sendiri adalah makanan yang berasal dari negeri China, berbahan dasar tepung 

terigu yang diberi ragi sehingga mengembang, kemudian diberi aneka isian dan 

dikukus. Bak berarti dagi ng, sedang pao sendiri berarti bungkusan. Jadi, bakpao 

berarti bungkusan daging, di negeri China, bakpao dikenal dengan sebutan BaoZi. 

Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan bakpao adalah tepung terigu, gula, 
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garam, air dan ragi. Tidak seperti roti, tepung terigu yang umumnya digunakan 

dalam pembuatan bakpao adalah terigu dengan kandungan protein rendah agar 

bakpao yang dihasilkan menjadi lembut, ringan dan empuk. 

Meskipun bakpao bukan menjadi salah satu makanan asli atau jajanan 

Malang yang khas tetapi kita lihat di sepanjang jalan atau sudut Kota Malang pasti 

di temukan makanan yang bertekstur lembut dan menggugah lidah setiap orang 

yang menimatinya ini seperti halnya di depan kampus UMM (Universitas 

Muhammadiyah Malang) dan daerah kampus yang lain, tidak heran karena selain 

harganya yang terjangkau bagi mahasiswa bakpao juga memliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi karena itu bisa mengenyangkan dan cocok bagi 

mahasiswa yang notabene memliki kantong yang pas-pasan bakpao bisa menjadi 

alternatif  makanan murah dan mengenyangkan.  

Home industry  Bakpao Basmallah ini sudah didirikan sejak tahun  2013 

terinspirasi oleh banyaknya jajanan dan oleh-oleh Kota Malang Pak Gondi 

berinisiatif untuk memulai usaha rumahan Bakpao Basmallah dengan bermodal 

kecil dan keberanian Pak Gondi akhirnya bisa mendirikan usaha rumahan tersebut 

yang kemudian tetap eksis sampai saat ini dengan mengajak kerabat serta 

keluarganya untu ikut bekerja sama dalam proses produksi pengolahan dan 

pemasaran Bakpao Basmallah sehinggga secara tidak langsung Pak Gondi telah 

membuka lapangan kerja baru bagi orang sekitar dan meningkatkan ekonomi 

mereka khususnya di wilayah Dusun Bandarangin. 

Dalam proses administrasi dan perhitungan home industry Bakpao 

Basmallah ini masih tergolong sederhana dan dimana belum ada perhitungan rinci 
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yang menjadi dasar pengelompokan biaya atau pengeluaran dalam hal 

finansialnya bahwa industri ini benar memiliki kelayakan secara finansial maupun 

non fiansial, oleh sebab itu perhitunagan anlisis evaluasi proyek akan di gunakan 

untukmengetahui secara rinci apakah home industri ini benar-benar layak untuk di 

jalankan. 

Salah satu hal yang menarik saya untuk membahas tentang bakpao 

basmallah ini adalah sitem pemasaran yang di beli putus oleh agen dimana ini 

menjadi hal yang menarik dalam hal pemasaran karena apabila dengan menjual 

sendiri otomatis pendapatan juga bertambah tetapi di home industry ini pemilik  

memutuskan untuk menjual kepada agen yangg kemudian agen langsung pada 

tersalurkan konsumen sehingga dari pendapatannya sendiri saya tertarik untuk 

menganalisanya. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah pendapatan yang di peroleh usaha home industri Bakpao 

Basmallah? 

b. Bagaimanakah kelayakan usaha home industri Bakpao Basmallah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a.Mengetahui pendapatan yang di peroleh usaha home industri Bakpao Basmallah. 

b. Mengetahui kelayakan usaha home industri Bakpao Basmallah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentu memiliki manfaat masing-masing yang 

berguna bagi lembaga pendidikan, instansi dan masyarakat yang dijadikan objek 

penelitian serta bermanfaat juga bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah:  

1. Bagi Pelaku home industry Bakpao Basmallah melalui penelitian ini 

diharapkan pelaku usaha mengetahui layak tidaknya usaha tersebut untuk 

dijalankan.   

2. Bagi lembaga / dinas koperasi dan UMKM sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan untuk para pengusaha 

home industri Bakpao Basmallah 

3. Bagi Pembaca dan peminat permasalahan yang sama diharapkan dapat 

memberikan pemahaman dan pembelajaran mendalam tentang penentuan harga 

suatu produk. 

4. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian, 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.5 Batasan Istilah  

Batasan istilah ini dibuat dengan tujuan agar permasalahan yang diteliti tidak 

semakin melebar dari yang sudah ditentukan oleh peneliti. Batasan istilah pada 

penelitian ini yakni : 

1. Produksi adalah kuantitas produk yang dihasilkan dalam satu kali proses 

produksi. 

2. Biaya produksi adalah biaya dalam proses produksi sampai menjadi output 

yang didalamnya termasuk barang yang dibeli dan jasa yang di bayar. 

3. Biaya tetap (fix cost) adalah biaya yang nilainya tidak akan berubah dari satu 

proses produksi ke proses produksi berikutnya walaupun volume produksi yang 

dihasilkan berubah-ubah. 

4. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah, nilai dan komposisi 

biaya variabel ini dapat diubah apabila volume atau komposisi barang yang akan 

dihasilkan dalam satu proses produksi akan berubah. 

5. Harga adalah suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu barang. 

6. Penerimaan adalah pendapatan keseluruhan dari hasil penjualan oleh pelaku 

usaha sebelum dikurangi dengan biaya produksi. 

7. Pendapatan adalah pendapatan keseluruhan dikurangi dengan total biaya yang 

dikeluarkan. 

8. Tingkat efisiensi adalah nilai keuntungan yang akan didapat oleh pelaku usaha. 

9. Kelayakan usaha adalah mengetahui dan mengukur layak tidaknya suatu usaha 

untuk dijalankan. 



 

7 
 

1.6 Pengukuran Variabel 

1. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dan 

biaya yang langsung habis pakai dalam satu kali produksi (Rp). 

2. Biaya tetap biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi bakpao basmallah 

dan biaya ini tidak habis dalam sekali produksi dan memiliki nilai penyusutan 

(Rp).  

3. Total biaya adalah semua pengeluaran yang di keluarkan selama proses 

produksi dengan cara menjumlah biaya tetap dan biaya variabel (Rp). 

4. Biaya penyusutan metode perhitungan biaya aset selama masa pakai (Rp). 

5. Penerimaan adalah total output yang diperoleh selama penjualan (Rp). 

6. Pendapatan yang di dapatkan selama atau hasil dari penjualan (Rp). 

7. Net present value (NPV) dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari arus 

pendapatan yang ditimbulkan oleh penanaman investasi (Rp). 

8. Internal Rate of Return (IRR) tingkat suku bunga maksimum yang dapat 

mengembalikan biaya-biaya yang ditanam (Rp). 

9. Payback Period (PP) adalah jangka waktu periode yang dapat diperlukan untuk 

mengembalikan modal usaha atau semua biaya yang telah dikeluarkan di dalam 

investasi suatu proyek. 

10. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio) ini menunjukkan gambaran berapa kali 

lipat manfaat (benefit) yang diperoleh dari biaya (cost) yang dikeluarkan. 


