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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 (Hamidah, Hamid, & Sudrajat, 2015) meneliti tentang “Analisis Nilai Tambah 

Agroindustri Kripik Ubi Di Kota Pontianak”. Metode dengan analisis menggunkan 

kuantitatif dengan penyajian dalam bentuk tabel yang di mana pada akhirnya akan 

diperoleh hasil berupa output, Nilai tambah, balas jasa tenga kerja dan keuntungan 

pengolahan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan Analisis Nilai Tambah 

Agroindustri Kripik Ubi Di Kota Pontianak”. Menguntungkan dan layak untuk di 

kembangkan pendapatan dengan nilai tambah yang diproleh dalam kripik singkong di 

kota Pontianak adalah Rp. 25.231/kg dengan keuntungan sebesar Rp.24.269.8 / kg 

dengan amrgin keuntungan dari 95.56%. 

Penelitian (Yusuf, Hafid, & Tasse, 2016) Meneliti dengan judul “Analisis 

Pendapatan Pedangan Bakso Sapi Di Kabupaten Kolaka” 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 ini dan pembahasan menunjukan bahwa 

pedagang bakso Bakso Sapi di Kabupaten Kolaka menguntungkan dan layak untuk di 

jalankan. Pendapatan bersih yang di peroleh 64 produsen pendapatan kotar 

Rp.23.000.00 / bulan. Untuk pedapatan bersih dari berdagang bakso sapi Rp.7.819.000. 

B/C Ratio sebesar 0,51 menunjukan bahwa b/c ratio lebih besar dari 0 sehingga usaha 

berdagang bakso keliling menguntukan dan layak untuk di jalankan. 
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Penelitian (Siagian, Ramli, & Nugroho, 2014) Meneliti “Usaha Pengolahan 

Ikan Salai Patin Di Desa Koto Mesjid Kecamatan Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Metode analisis data yang di gunakan Kuantitatif 

dengan penyajian data tabel untuk mengetahui seberapa besar Usaha Pengolahan Ikan 

Salai Patin pendapatan untuk mengetahui dengan menggunkan R/C rasio untuk 

mengetahui usaha layak untuk di jalankan. Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukan bahwa pendapatan bersih yang di peroleh Usaha Pengolahan Ikan Salai 

Patin Di Desa Koto Mesjid Kecamatan Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau rata-rata penerimaan usaha pengasapan iakan patin sebesar 

Rp.903.640.00 / bulan dengan tingkat keuntungan yang di proleh sebesar Rp 

143.674.110 / bulan dengan tingkat keuntungan sebesar 15,89% yang artinya setiap 

penerimaan Rp. 1000 akan diproleh keuntungan sebesar Rp 158.8. 

Meninjau dari Penelitian terdahulu mengenai analisis pendapatan yang terdapat 

kesamaan dengan metode analisis data yang digunakan yakni menggunkan metode 

kulitatif dilakukan dengan analisis untuk mengetahui gambaran umum usaha Pecel 

semanggi . Sedangkan untuk mengetahui tingkat pendapatan usaha Makanan 

Tradisoanal Pecel Semanggi di lakuakan analisis pendapatan dengan menggunkan 

metode kuantitatif.  

 Ahmde 2009 Street food vending is a prevailing and distinctive part of a large 

informal sector in Dhaka city, the capital of Bangladesh. The paper attempts to gain 

insight into the business of street food vendors: highlight the problem areas and 

identify some key factors that positively affect their sales revenue. Using factor analysis 

as a tool, four major problem areas for the street food vendors have been identified. 
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The problem areas are related to business operation, business knowledge, extortion, 

and product and production. Through regression analysis, it has been found that 

business experience, and initial capital is two key factors that positively affect sales 

revenue. Formal education, however, does not have any significant impact on business 

performance. The paper also comes to the conclusion that lack of security and 

problems in the supply of raw materials are two major problems as perceived by the 

vendors. 

 (Wahlbeck, 2007) Immigrants from Turkey often end up as entrepreneurs or 

employees in    the fast food and restaurant sector in Finland. The concept of ethnic 

economy illustrates the pattern of employment in this particular economic sector. The 

journal shows that substantial state involvement does not always conflict with the 

existence of an ethnic economy, and in some cases the welfare of the community's state 

policies can even support the creation of an ethnically developed economy. This 

journal discusses the positive and negative consequences of ethnic economics for 

employees in the 'kebab economy'. Because the Finnish public market, for the most 

part, is closed to immigrants, Turkish employees end up in a situation where they work 

under poor working conditions in kebab shops, hoping to someday be able to start their 

own business. The results of this study highlight the importance of the economic context 

and social welfare. 
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B. Landasan Teori 

1. Konsep UKM 

a) Pengertian UKM 

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan 

salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, 

begitu juga dengan negara Indonesia. UKM  ini sangat memiliki peranan 

penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat 

membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru 

dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan 

tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain 

dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan 

usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan 

di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah 

antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu 

jaringan pasar. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha yang 

dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai 

jumlah pegawai antara 1- 19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai 

pegawai antar 20-99 orang (BPS, 2004) 

2. Konsep Pengertian Pendapatan 

a) Teori Pendapatan 

Pengertian pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah suatu hasil yang 

berupa uang atau material yang dicapai dengan menggunkan kekayaan atau 
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jasa-jasa manusia, atau dapat di katakan pula bahwa pendapatan merupakan 

balas jasa kepada seseorang yang terlah melakukan pekerjaan atau pengorbanan 

setelah melakukan kegiatan atau usaha. 

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan masyarakat 

adalah dengan mengetahui tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan 

menunjukan seluruh uang atau hasil material lainya yang dicapai dari 

penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Winardi, 

1998) 

Pengertian sebagaimana pendapat di atas, bahwa pendapatan 

merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, 

oleh karenanya setiap orang yang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu 

termasuk pekerjaan di sector informal atau perdagangan, berupaya untuk selalu 

meningkatkan pendapatan darihasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh 

dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. 

Menurut (Baridwan, 1992) menyatakan bahwa:” pendapatan (revenue) 

adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan 

utangnya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan 

barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan 

utama badan usaha”. Kemudian beliau melanjutkan pernyataan bahwa” hasil 

penjualan kepada pembeli selama suatu periode akutansi, di kurangi penjualan 

return dan potongan-potongan”. 
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Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan  bahwa 

seleruhan penerimaan suatu unit usaha selama suatu periode tertentu setelah 

dikurangi dengan return dan potongan. Yang dimaksud ialah penjualan return 

adalah pengembalian barang oleh pelangan karena barang tertentu yang dikirim 

rusak atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan potongan penjualan adalah 

potongan yang diberikan kepada pelangan karena langganan membayar lebih 

cepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapat potongan. 

Menurut (Abdurrachman, 1991:518) menyatakan bahwa: Pendapatan 

adalah: “ Uang, barang-barang tertentu, materi atau jasa-jasa yang ditrima 

selama satu jangka waktu tertentu, biasanya merupakan hasil dari pemakian 

kapital, pemberian jenis-jenis perseorangan atau kedua-keduanya”, Yang 

termasuk pendapatan adalah upah, gaji ,sewa ,tanah, deviden, pembayaran 

bunga, pensiu dan gaji tahunan. 

Berdsarkan  pengertian diatas maka dapat disimpukan bahwa 

pendapatan merupakan sejumlah penghasilan yang ditrima oleh suatu rumah 

tangga yang berasal dari pekerjaan atau aktivitas yang dilakaukan. 

b) Macam-macam Pendapatan: 

Menurut BPS memberikan pengertian pendapatan yang digolongkan 

menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

1) Pendapatan berupa uang, yaitu sebagai penghasilan berupa uang yang 

sifatnya regular dan biasanya ditrima sebagai balas jasa atau 

kontrapretasi yang meliputi: 
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a) Gaji dan upah yang diproleh dari kerja pokok, kerja lembur,kerja 

sampingan dan kerja jarang-jarang. 

b) Pendapatan dari hasil usaha sendiri yang meliputi hasil bersih 

usaha sendiri, konsumsi dan penjaualan dari kerajinan rumah 

tangga. 

c) Pendapatan hasil investasi seperti bunga, modal dan tanah. 

d) Pendapatan dari keuntungan sosial (dari kerja sosial). 

2) Pendapatan berupa barang adalah sebagai penghasilan yang sifatnya 

reguler akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang ditrima dalam 

bentuk barang dan jasa. Barang atau jasa yang diproleh dinilai dengan 

harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati 

barang atau jasa tersebut. 

Rumus yang di gunakan untuk menghitung tingkat pendapatan diuraikan 

sebagai berikut, Menghitung Tingkat Pendapatan: 

TR= P × Q 

     TC = FC – VC 

 π = TR-TC 

Keterangan: 

TR : Total Revenue (penerimaan total) 

TC : Total Cost ( harga keseluruhan) 

FC  : Fixed Cost (biaya tetap) 

VC : Variabel Cost (biaya variabel) 

  π  : Keuntungan 
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  P : Price (harga) 

 Q : Quantity (jumlah produksi) 

3.  Penerimaan  

Menurut (Samuelson, 2003), bahwasanya semakin besar pendapatan bersih yang 

diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala 

pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat 

diukur dengan menggunakan konsep pendapatan bersih yang menujukkan jumlah 

seluruh uang yang  diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu. 

Menurut (Soekartawi, 2002) penerimaan usaha adalah perkalian anatara produksi 

yang diproduksi dengan harga jual, pernyataan ini ditulis sebagai berikut: 

π = P x Q 

Dimana: 

     TR : Total revenue/ total penerimaan 

     P    : Harga jual produk (Rp) 

    Q   : Jumlah Produksi (porsi/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). 

4. Teori Biaya Produksi 

Menurut (Gilarso, 2001), biaya produksi merupakan penjumlahan dari dua 

komponen biaya yaitu biaya tetap(fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). 

Gabungan biaya tetap dan biaya variabel disebut biaya total (total cost). 
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a. Biaya produksi jangka panjang 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 panci untuk kompor, alat-alat penujang produksi lainya lain-lain 

sejenis itu.   

1. Pengertian Jumlah Produksi: 

Menurut Sukanto, Indriyo (1992) menyatkan bahwa Jumlah Produksi 

merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan upaya 

meningkatkan pendapatan perusahan disamping usaha-usaha seperti pemilihan 
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material yang ekonomis, kontrol kuliatas, promosi guna menambah permintaan pasar, 

semkain tinggi kapasitas produksi yang dapat diusahkan maka akan semkain banyak 

produk yang mampu dihasilkan, setiap hari, setiap bulan bahkan setiap tahunnya. 

Peningkatan jumlah produksi berhubungan dengan tingkat pendapatan. Karena 

semakin turun tingkat harga, maka akan semkain banyak jumlah barang  yang diminta 

dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang 

bersedia diminta. 

5. Teori Pendapatan Bersih 

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar 

pendaptan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk 

membiayai segala pengeluran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi 

seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukan 

jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka 

waktu tertentu (A Samuelson & D Nordhaus, 1999) Ada definisi lain mengenai 

pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari 

pekerjaan dan biasannya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. 

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 dikeluarkan selama proses 

produksi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:   

 π = TR – TC 

Keterangan : 

  π :  Keuntungan usaha pecel semanggi 
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TR : Total penerimaan usaha pecel semanggi 

TC :  Total biaya penerimaan usaha pecel semanggi 

6. Efisiensi 

 (Hasibuan, 2009) mengutip pertanyaan dari H. Emerson yang mengatakan 

bahwa “Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara sebuah input (masukan) 

dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), 

seperti halnya juga hasil optimal yang telah dicapai dengan penggunkan sumber yang 

terbatas. Jadi bisa dikatakan hubungan antara apa yang telah diselesaikan.”  

 Menurut kamus bahasa Indonesia efisiensi memiliki arti sebagai ketepatan cara 

(usaha kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu dan biaya). 

Dalam istilah umum efisinsi sering diartiakn sebagai dengan mengeluarkan biaya 

sekecil- kecilnya dapat menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya. 

 Efisiensi usaha dapat dihitung dari dengan menggunkan perbandingan antara 

besarnya penerimaan dan biaya yang digunkan 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 matematis sebagai 

berikut: 

𝑅/𝐶 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Keterangan: 

TR :  Penerimaan usaha Pecel Semanggi (Rp/bln) 

TC : Biaya total Pecel Semanggi (Rp/bln) 

Kriterian yang digunkan untuk menentukan tingkat Efisiensi suatu usaha yaitu 
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a. R /C   >1 berati usaha Pecel Semanggi dinyatakan efisien. 

b. R / C  <1 berarti usaha Pecel Semanggi dinyatakan tidak menguntungkan. 

c. R / C = 1 berarti usaha Pecel Semanggi usaha mencapai titik impas (tidak 

untung juga tidak rugi ). 

C. Perumusan Hipotesis 

  Hipotesisi 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 empiris yang didapatkan melalui 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Maka dapat dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa menguntungkan dan layak untuk 

dikembagkan. 
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Kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer penelitian,2019 

Gambar 1: Kerangka pikir 
 

Usaha Pecel Semanggi 

 Proses Produksi 

 

Biaya Variabel     

•Bahan Baku 

•Biaya lain-lain 

 

 

 

Biaya Tetap 

 

 
Pecel Semanggi 

 

Penerimaan 

TR = P × Q 

Analisi Biaya 

TC = TFC + TVC 

 

Pendapatan 

π = TR - TC 

Efisiensi usaha 

𝑅𝐶 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 


