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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam 

penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Sutawijaya A, dkk (2013) meneliti tentang Analisis Tingkat Kesejahteraan 

Rumah Tangga Petani Ikan Hias Air Tawar di Kelurahan Cipedak Kecamatan 

Jagakarsa Kota Madya Jakarta Selatan. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini ialah mengenai tingkat kesejahteraan rumah tangga dengan adanya 

usaha ikan hias air tawar yang menjadi  mata pencarian bagi masyarakat sekitar. 

Dalam penelitian ini peneliti mengalisa pengaruh indikator-indikator 

kesejahteraan rumah tangga petani ikan hias air tawar dikelurahan cipedak 

kecamatan jagakarsa kota madya Jakarta selatan. Analisis usaha budidaya ikan 

hias air tawar dilakukan pencatatan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran 

usaha tani dalam satu tahun. 

Abel (2017) meneliti tentangAnalisis Peningkatkan Pendapatan Petani 

Keramba Jaring Apung Dengan Diversifikasi Spesies Ikan Budidaya di Waduk 

Cirata. Pemasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai cara 

meningkatkan keuntungan petani kerambadengan cara diversifikasi ikan budidaya
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yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi serta dapat tumbuh dengan baik di 

lingkungan waduk cirata. Jenis ikan yang dapat dibududaya diwaduk cirata yaitu 

ikan hias koi dan ikan bawal. Budidaya perikanan sistem keramba jaring apung 

memiliki tujuan berupa meningkatan prodduksi untuk mendapatkan pendapatan 

atau keuntungan maksimum. Pencapaian tujuan tersebut harus didukung oleh 

kemampuan pembudidaya yang bagus dalam mengelola budidaya ikan dalam 

waduk tersebut. 

Sunny, dkk (2018) meneliti tentangAnalisis Kelayakan Dan Pendapatan 

Usaha Dagang Ikan Koi (Cyprinus carpio) di Kota Medan. Tujuan penelitian ini 

yaitu mengetahui pendapatan dan kelayakan usaha ikan koi dan mengalisis 

pengaruh biaya bibit, biaya obat, biaya tenaga kerja, jumlah produksi terhadap 

pendapatan usaha ikan koi di Kota Medan. Hasil peneliian menunjukan bahwa 

pendapatan pengusahaikan koi di Kota Medan lebih tinggi Upah Minimum Kota 

(UMK) Medan tahun 2017. 

Adapun hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

pembahasan tentang pendapatan dan tentang kelayakan. Relevansi dari 3 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang pada 

penelitian yang teerdahulu terdapat perbedaan alat analisis. Dapat disimpulkan 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi 

penelitian yang dilakukan di Kabupaten Blitar. Teknik analisisnya juga terdapat 

perbedaan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan petani 

budidaya ikan hias koi di Kabupaten Blitar. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pendapatan 

Analisa pendapatan ini penting untuk mengetahui tingkat kebersahilan suatu 

usaha yang dilakukan oleh produsen,tingkat keberhasilan pendapatan ini dapat 

dilihat dari pemilik faktor produksi, produsen dan konsumen . Pemilik faktor 

produksi menyediaakan input input yang digunakan dalam faktor produksi yang 

dilakukan oleh produsen. Untuk menghasilkan suatu produk yang butuhkan oleh 

konsumen dalam hal ini pemilik faktor produki memperoleh pendapatan berupa 

upah gaji tenaga kerja. 

Pendapatan merupakan suatu unsure yang harus dilakukan dalam melakukan 

suatu usaha karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai 

atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha. Menurut 

Sumitro Joyohadikusumo (1957) Pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa 

yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan 

yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana 

pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. 

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar 

pendapatan 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 yang 

menujukkan jumlah seluruh uang yang  diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga selama jangka waktu tertentu. Ada definisi lain mengenai pendapatan yaitu 

pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil 
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pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap 

bulan. 

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat 

dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan 

yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi pendapatan 

menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta 

kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis 

pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah kenaikan harta 

kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal 

dan hutang. Dalam sebuah bisnis,  pendapatan merupakan jumlah uang yang 

didapat atau diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitasnya, hampir semua dari 

penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Untuk investor, pendapatan 

tidak seberapa penting dibanding dengan keuntungan yang merupakan jumlah dari 

uang yang telah diterima setelah dikurangi pengerluaran. 

Dalam pertumbuhan suatu pendapatan adalah indikator yang penting dari 

penerimaan pasar dari sebuah produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan 

pendapatan yang secara konsisten, serta pertumbuhan keuntungan, dianggap 

penting bagi perusahaan yang dijual kepada pablik lewat saham untuk menarik 

investor. 

Adapula jenis-jenis pendapatan menurut perolehannya  meliputi : 

 Pendapatan Operasi 

Pendapatan operasi didapatkan dari dua sumber yakni: 
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 Penjualan kotor 

Penjualan kotor merupakan penjualan sebagaimana yang telah tercantum 

pada faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return 

serta potongan penjualan. 

 Penjualan bersih 

Penjualan bersih merupakan penjualan yang didapat dari penjualan kotor 

serta dikurangi return penjualan dan ditambah potongan penjualan lainnya. 

 Pendapatan non operasi 

Pendapatan non operasi didapatkan dari dua sumber yakni : 

 Pendapatan sewa 

Pendapatan sewa merupakan sebuah pendapatan yang didapatkan 

perusahaan sebab  sudah menyewakan aktivanya untuk perusahaan lain. 

 Pendapatan bunga 

Pendapatan bunga merupakan suatu pendapatan yang didapat atau diterima 

sebab telah  meminjamkan uangnya kepada pihak lainnya. 

Tingkat pendapatan menjadi salah satu tolak ukur maju tidaknya dalam 

suatu daerah. Apabila di dalam suatu daerah tingkat pendapatnya rendah bisa 

dikatakan bahwa tingkat kesejateraannya rendah, dan apabila tingkat pendapatan 

tinggi dapat di katakan bahwa kemajuan serta kesejahteraannya tinggi.  

Bahwa pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga 

di dalam masyarakat, oleh karenanya itu setiap orang yang menggeluti suatu 

pekerjaan di sektor informal seperti berdagang selalu berupaya untuk 
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meningkatkan pendapatnya dari usahanya tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan untuk sedapat mungkin untuk menaikkan taraf hidup keluarga. 

Tingkat pendapatan merupakan satu tingkatan yang berasal dari pemasukan 

keuntungan yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa dalam jangka waktu 

tertentu (Ariyanti, 2006). Tingkat pendapatan digolongkan menjadi 4 golongan 

yaitu : 

a. Golongan yang berpenghasilan rendah adalah pendapatan rata-rata Rp. 

150.000. 

b. Golongan yang berpenghasilan sedang merupakan pendapatan rata-rata 

antara Rp. 150.000 – Rp. 450.000 perbulan. 

c. Golongan yang berpenghasilan menengah merupakan pendapatan rata-rata 

antara Rp. 450.000 – Rp. 900.000 perbulan. 

d. Golongan yang berpenghasilan tinggi merupakan rata-rata pendapatan 

perbulannya lebih dari Rp. 900.000. 

2. Definisi Petani Budidaya Ikan Hias Koi 

Budidaya secara harfiah bеrаrtі pemeliharaan. Dalam konteks perikanan, 

berarti: Kegiatan pemeliharaan segala jenis sumber daya perikanan уаng 

dilakukan оlеh manusia dalam lingkungan terkontrol untuk tujuan kesejahteraan 

manusia. 

Jadi pengertian tentang Budidaya perairan (akuakultur) merupakan bentuk 

pemeliharaan berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan уаng menggunakan 

air ѕеbаgаі komponen pokoknya. Kegiatan-kegiatan dalam budidaya perairan 

http://penyuluhpi.blogspot.com/
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уаng umum termasuk dі dalamnya аdаlаh budidaya ikan, budidaya udang, 

budidaya tiram, serat budidaya rumput laut (alga). Dеngаn batasan tersebut, 

ѕеbеnаrnуа cakupan budidaya perairan ѕаngаt luas nаmun penguasaan teknologi 

membatasi komoditi tertentu уаng dараt diterapkan. 

Budidaya ikan јugа merupakan upaya manusia, menggunakan input tenaga 

kerja dan energi, untuk meningkatkan produksi organisme laut dеngаn cara 

memanipulasi pertumbuhan, mortalitas dan reproduksi atau bіѕа didefinisikan 

ѕеbаgаі upaya pengembangan potensi dаrі sumber daya alam dalam area terbatas 

baik іtu terbuka ataupun tertutup.Suаtu budidaya ikan dараt dilakukan dі ѕеmuа 

daerah perairan termaksud dі air tawar maupun dі air laut (air asin) maupun dі air 

payau, уаng disesuaikan dеngаn jenis kehidupan  biota уаng аkаn dibudidayakan. 

Wadah budidaya ikan bіаѕаnуа dilakukan dі kolam, waduk, rakit gantung, 

tambak,  keramba jaring tancap, keramba jaring apung, sawah, tambak, dan 

perairan lainya.Kegiatan budidaya bіаѕаnуа dibagi menjadi: Pembenihan 

(mengawinkan organisme untuk mendapatkan anakan), Pemeliharaan larva 

(anakan уаng keciil sekali dan bеlum menyerupai organisme dewasa, bіаѕаnуа 

diberi makan plankton), Pendederan/ Pemeliharaan juvenil (larva berkembang 

menjadi organisme уаng menyerupai dewasa, tарі alat kelamin bеlum matang), 

dan Pembesaran ( Pemeliharaan organisme dewasa untuk memenuhi ukuran dan 

berat уаng diinginkan untuk konsumsi). 

Budidaya Ikan koi merupakan jenis ikan mas atau karper, nama 

ilmiahnya Cyprinus caprio. Ikan ini dihasilkan dari perkawinan silang dari 
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berbagai macam ikan mas. Ikan koi dipopulerkan oleh bangsa Jepang. Banyak 

versi yang menerangkan asal-usul ikan koi. 

Di Indonesia, ikan koi mulai populer sejak tahun 1960-an. Saat itu Presiden 

Sukarno diberi hadiah berbagai macam ikan koi oleh pemimpin Cina. Kemudian 

Presiden memberikan ikan tersebut kepada para pembudidaya ikan di Batu, Jawa 

Timur, untuk dikembangbiakan. Benih ini menjadi cikal bakal pengembangan koi 

lokal. Meskipun kualitas koi lokal masih dipandang sebelah mata, perkembangan 

usaha budidaya ikan koi terus berkembang. Usaha budidaya ikan koi berkembang 

baik di daerah Blitar, Jawa Timur. Dari waktu ke waktu, ikan koi lokal ini 

mengalami peningkatan kualitas. Pangsa pasar semakin terbuka bagi para 

pembudidaya dengan semakin mahalnya koi impor. Ikan koi lokal menjadi lebih 

bersaing dari segi harga. 

Budidaya ikan koi cukup mudah dilakukan. Tahapan-tahapannya hampir 

sama dengan budidaya ikan mas. Hanya saja yang menjadi krusial adalah 

ketersediaan bibit berkualitas. Kali ini alamtani membahas mengenai langkah-

langkah budidaya ikan koi. 

3. Definisi Modal Usaha 

Pengertian modal usaha menurut Nugraha (2011:9) “modal usaha adalah 

uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan 

sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan 

untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. 
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Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang 

yang digunakan dalam menjalankan kegiatan kegiatan bisnis. Banyak kalangan 

yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah 

bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. 

Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena 

keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola 

modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar . 

Menurut Riyanto (2001:57) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca 

suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal 

konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan 

sebagai modal pasif. 

a. Macam-macam Modal. 

1) Modal Sendiri  

Modal sendiri adalah modal yang diperleh dari pemilik usaha itu 

sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, 

dan lain sebagainya.   

2) Modal Asing (Pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya 

diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari 

pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak 

terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. 
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4. Definisi Luas Lahan 

Dalam ekonomi dan pertanian, lahan mencakup semua sumber daya alam 

yang dapat dimanfaatkan di bawah, pada, maupun di atas permukaan suatu bidang 

geografis. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan "tanah". 

Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup 

pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, 

kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di 

atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan dan ini menentukan 

nilai ekonominya. 

Pengertian Lahan Pertanian Menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang 

dimaksud dengan lahan adalah tanah terbuka dan tanah garapan. Tanah garapan 

adalah tanah terbuka yang digunakan untuk lahan pertanian. Jadi lahan dapat 

diartikan sebagai suatu tempat atau tanah yang mempunyai luas tertentu yang 

digunakan untuk usaha pertanian. Menurut Sukirno (2002) bahwa tanah sebagai 

faktor produksi adalah mencakup bagian permukaan bumi yang dapat dijadikan 

sebagai tempat bercocok tanam, dan untuk tempat tinggal, termasuk pula segala 

kekayaan alam yang ada didalamnya. Selain itu tanah merupakan faktor produksi 

yang sangat penting, bisa dikatakan tanah merupakan suatu pabrik dari hasil 

pertanian, karena di sanalah diproduksi berbagai hasil pertanian. 

Jenis Lahan Pertanian Menurut Nurmala (2012), bahwa lahan pertanian jika 

ditinjau menurut ekosistemnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar, 

yaitu:  
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a. Lahan Pertanian Basah 

Lahan pertanian basah lazim disebut sawah. Ciri-ciri umum dari lahan 

sawah adalah sebagai berikut: 1) Dari setiap petak dibatasi oleh pematang. 

Pematang tersebut ada yang lurus ada pula yang belok, 2) Permukaannya 

selalu datar atau topografinya rata meskipun di daerah bergunung-gungung 

atau berbukit. 3) Biasa diolah atau dikerjakan pada kondisi jenuh air atau 

berair. 4) Kesuburannya lebih stabil daripada lahan kering, sehingga 

memungkinkan diolah secara intensif tanpa adanya penurunan produktivitas 

yang signifikan. 5) Secara umum produktivitasnya lebih tinggi daripada 

lahan kering 6) Pada umumnya mempunyai sumber pengairan yang teratur 

kecuali sawah tadah hujan. Tanaman yang utama diusahakan adalah padi 

sawah.  

Ditinjau dari sistem irigasinya, lahan pertanian basah (sawah) dapat 

dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut: 1) Sawah irigasi teknis, 

pada sawah tipe ini airnya tersedia sepanjang tahun dan debitnya dapat 

diatur sesuai kebutuhan. 2) Sawah irigasi setengah teknis, sawah tipe ini 

sumber airnya sama seperti sawah tipe irigasi teknis, hanya persediaan 

airnya tidak selalu ada sepanjang tahun. 3) Sawah irigasi perdesaan (irigasi 

sederhana), sawah tipe ini sumber airnya berasal dari mata air yang ada di 

lembah-lembah bukit yang ditampung di bak kolam 17 penampung air yang 

tidak permanen ataupun permanen. 4) Sawah tadah hujan, sawah tipe ini 

sumber airnya hanya mengandalkan dari curah hujan. 5) Sawah rawa, sawah 

rawa biasanya terdapat pada daerah-daerah cekungan yang biasanya tidak 
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ada untuk pemasukan dan pembuangan air. 6) Sawah pasang surut, sawah 

system ini pengairannya sangat dipengaruhi pasang surutnya air laut. 7) 

Sawah lebak, sawah tipe ini biasa terdapat di muara-muara sungai yang 

lebar, seperti Bengawan Solo, Brantas dan Musi. 8) Tambak, termasuk 

lahan pertanian basah dan biasanya dipakai untuk memelihara udang, 

bandeng, nila dan mujair. 9) Kolam, termasuk lahan pertanian yang 

digunakan untuk usaha perikanan.  

b. Lahan Pertanian Kering  

Lahan pertanian kering secara umum mempunyai ciri sebagai berikut: 

1) Produktivitas tanah pada umumnya rendah. 2) Topografi lahan sangat 

bervariasi dari datar, berbukit dan bergunung. 3) Tidak dibatasi oleh 

pematang antar satu petak dengan petak yang lainnya. Batas lahan biasanya 

berupa pohon/tanaman tahunan yang permanen atau batas-batas buatan. 4) 

Tingkat erosi pada umumnya tinggi, terutama jika tidak ada upaya 

pelestarian yang berupa sengkedan/terasering atau tidak ada tumbuhan 

(vegetasi). 5) Tidak dapat diusahakan secara intensif seperti sawah, karena 

persediaan air sangat terbatas ketika tidak ada curah hujan, kecuali untuk 

lahan kering yang lokasinya dekat dengan sumber air dapat diusahakan 

secara terus menerus sepanjang tahun. 6) Pada umumnya hanya diusahakan 

pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau dibiarkan tidak 

ditanami. 
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5. Definisi Lamanya Menjalankan Usaha 

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama 

seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi 

produktivitasnya (kemampuan profesionalnya/keahliannya), sehingga dapat 

menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil daripada 

hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin 

meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen 

(Wicaksono, 2011).  

6. Hubungan Pendapatan dengan Modal Usaha 

Modal  merupakan  input  (faktor  produksi)  yang  sangat  penting  dalam 

menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Tetapi bukan berarti merupakan faktor 

satu-satunya  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  (Suparmoko  dalam  

Firdausa2012). Dalam hal ini modal bagi pedagang juga merupakan salah satu 

faktor produksi yang mempengaruhi tingkat pendapatan. Besar kecilnya modal 

kerja yang dipergunakan dalam usaha tentunya akan berpengaruh terhadap 

pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima. Agar usaha dagangnya berjalan 

dengan baik, diperlukan modal dagang yang cukup memadai. 

7. Hubungan Pendapatan dengan Lama Usaha 

Teori pendapatan adalah jumlah hasil yang diperoleh petani dari penjualan 

hasil produksi. Sedangkan teori lama usaha ialah dimana seseorang yang semakin 

lama dalam pekerjaannya maka akan semakin berpengalaman dan mahir dalam 

bidang pekerjaannya. Pengalaman dalam bidang usahanya akan memperluas 
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wawasan sehingga dengan demikian akan meningkatkan daya serap terhadap 

dunia pasar. 

Lama usaha dengan begitu akan meningkatkan keterampilan dan semakin 

insentif lama usaha akan meningkatkan pendapatan yang semakin besar. Hal 

demikianlah yang menajadikan semakin lama usaha memungkinkan orang akan 

mengahsilkan barang dan jasa (pendapatan) yang semakin banyak dan beragam 

dikarenakan oleh semakin tinggi pula produktifitas kerja seseorang dan 

menghasilkan produksi yang memuaskan sehingga pendapatan yang diperoleh 

relative berpengaruh pada lama usaha. 

8. Hubungan Pendapatan dengan Luas Lahan 

Luas lahan dalam usaha ternak ikan koi mempengaruhi tingkat efisiensi 

usaha serta pendapatan. Luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan 

diperoleh petani ikan koi. Jika luasnya lahan meningkat maka pendapatan petani 

ikan koi akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini pula 

keragaman antara tingkat pendapatan ditentukan oleh luas lahan dan produktivitas 

petani ikan koi. Tingkat pendapatan dapat merangsang kinerja petani sehingga 

akan terus ada dorongan untuk mengembangkan lahan yang dikelolanya. Jadi, 

hubungan antara luas lahan dengan pendapatan ini merupakan hubungan yang 

positif. 
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9. Peranan Harga Bahan Baku dan Luas Lahan / Kolam di bidang 

Perikanan 

Luas lahan di bidang perikanan adalah sangat pentng, mengingat peternak di 

Indonesia kurang memperhatikan luas lahan atau kolam yang dimilikinya untuk 

poduksi. Salah satu ciri umum masyarakat peternak atau pembudidaya terutama 

didaerah pedeaan adalah selain  lemah kualitas sumberdaya manusianya, rendah 

ingkat pendapatan, kurangnya pertisipasi dalam kegiatan berkumpul sesama 

peternak, disamping itu pemanfaatan lahan yang kurang maksimal.  

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan kerangka 

berfikirnya sebagai berikut :  
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