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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Sartini (2006) telah melakukan penelitian tentang Peranan Industri 

Rumah Tangga dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Rowena. 

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh informasi yang mendalam tentang peranan industri tenun 

dalam peningkatan pendapatan. Informasi tentang beberapa faktor yang 

menggugah masyarakat dalam mendirikan kelompok industri dan upaya-

upaya yang dilakukan dalam peningkatan pendapatan industri tenun Desa 

Rowena menjadi hasil yang didapatkan dalam penelitian ini. 

Candora (2013) melakukan penelitian  tentang “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Batik Kayu (di Dusun 

Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini, dia memilih untuk 

menggunakan metode penelitian kuantitatif agar memperoleh hasil yang 

akurat. Hasil dalam penelitian ini adalah tingkat laba pengrajin dipengaruhi 

oleh lama usaha dan modal kerja sedangkan jumlah jam kerja tidak 

berpengaruh. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, 

ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

sekarang. Persamaannya adalah tentang pendapatan dan biaya. Sedangkan 
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perbedaannya adalah pada bagian karakteristik sampel dan pada metode 

yang digunakan dimana, penelitian kali ini hanya menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian saat ini peneliti mengambil judul 

“Analisis Pendapatan Dan Efisiensi Ekonomi Home Industri Tempe Di 

Probolinggo”. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pembangunan Ekonomi 

 Beberapa tahun sebelumnya, para ekonom telah memaparkan 

beberapa definisi tentang pembangunan ekonomi. Diantaranya Todaro 

(dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11), mengartikan pembangunan sebagai 

suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan 

besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional 

maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Sedangkan 

menurut Miller (2000: 7), proses peningkatan pendapatan perkapita 

suatu Negara dalam jangka waktu yang panjang dimana garis 

kemiskinan absolute dan distribusi pendapatan seimbang adalah definisi 

dari pembangunan ekonomi.    

 Berdasarkan pemaparan tentang pengertian pembangunan ekonomi 

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi 

adalah rangkaian pembangunan multidimensional yang dilakukan 

secara kontinyu dan konsisten untuk mendapatkan peningkatan 
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perkapita suatu Negara secara berkala demi tercapainya kemajuan di 

masa mendatang. 

2. Produksi 

 Produksi adalah unsur paling penting dalam sebuah industri. 

Transformasi masukan (input) menjadi pengeluaran (output) yang 

meliputi segala aktivitas yang menunjang dan mendukung suatu usaha 

yang menghasilkan suatu jasa atau barang adalah pengertian dari 

produksi (Sofyan, 2014). Pernyataan tersebut juga didukung oleh 

Reksohadiprodjo (2002: 2) dimana dia mendefinisikan produksi sebagai 

bentuk transformasi dari faktor produksi yaitu modal, bahan mentah, 

dan teknologi menjadi sebuah hasil produksi atau yang biasa disebut 

sebagai produk. 

 Dari definisi diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa produksi 

adalah proses mengubah suatu barang dan jasa menjadi suatu produk 

yang baru dalam sebuah usaha atau industri. 

3. Biaya Produksi 

 Menurut Ida Nuraini (2001: 89) biaya produksi adalah semua 

pengeluaran atau semua beban yang ditanggung oleh perusahaan untuk 

menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang siap untuk dipakai 

konsumen. Untuk memperoleh pendapatan maka suatu perusahaan 

harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk penggunaan sumber-sumber 

daya. 

 Dalam hal ini, biaya dibagi menjadi tiga, yaitu: 
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a. Biaya Tetap 

 Biaya tetap merupakan biaya yang tidak langsung berkaitan 

dengan jumlah home industri tempe yang ada. Biaya ini harus tetap 

dibayar ada atau tidaknya tempe yang diolah. 

b. Biaya Variabel 

 Menurut Karto Saputro (1986: 25) biaya variabel adalah 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang 

dapat diubah jumlahnya. Atau biaya variabel merupakan biaya yang 

dikeluarkan seiring dengan pertambahan atau perubahan jumlah 

home industri tempe dengan komponen biaya variabel per unit, yaitu 

biaya buruh harian yang memang sumber biaya usaha ini merupakan 

penjualan dari biaya-biaya variabel tiap unit produksi itu. 

c. Biaya Total 

 Menurut Boediono (1982: 87) biaya total adalah keseluruhan 

biaya produksi yang mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Biaya 

ini merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

menghasilkan output. 

4. Pengertian Pendapatan 

 Hasil dari faktor produksi (bahan baku) yang dijual kepada sektor 

produksi adalah pendapatan dari seseorang (Budiono, 1990).  Disisi lain, 

Soediyono (1992: 56) menyatakan bahwa total penghasilan berupa uang 

yang diperoleh oleh seseorang baik penghasilan dari balas jasa, 

produksi, atau hasil usaha maupun pengorbanan yang dilakukan dalam 
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satu periode (bulan maupun tahun) merupakan makna dari tingkat 

pendapatan. 

5. Pengukuran Pendapatan 

 Ali Sudarman (1990: 86) memaparkan bahwa, penjualan dari suatu 

output yang dikurangi dengan biaya input secara keseluruhan yang 

dikeluarkan pada proses produksi menghasilkan suatu pendapatan. 

Dalam hal ini keuntungan atau pendapatan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝜋 = TR – TC 

Dimana: 

𝜋  = Keuntungan atau pendpaatan bersih 

𝑇𝑅  = Total pendapatan kotor 

𝑇𝐶  = Total Biaya 

Keterangan: 

TR: merupakan penerimaan total dari hasil penjualan output. 

Diperoleh dari output yang terjual dikalikan harga jual output, atau 

dalam rumus: 

TR = Q . PQ 

Dimana: 

Q  = Output yang terjual 

PQ  = Harga per unit Output 

TC: merupakan gabungan biaya variabel dan biaya tetap, atau dalam 

rumus: 
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TC = TFC + TVC 

Dimana: 

TFC = Total biaya hidup 

 Merupakan jumlah biaya-biaya yang tetap dikeluarkan produsen 

berapapun tingkat penjualannya seperti biaya pajak bumi dan 

bangunan, bunga atas pinjaman bank. 

TVC = Total biaya variabel 

 Merupakan jumlah biaya-biaya yang berubah-ubah besarnya 

menurut tinggi rendahnya output yang dijual seperti biaya tenaga kerja, 

biaya listrik dan air. 

6. Pengertian Bahan Baku 

 Menurut Mulyadi (2005;275) Bahan baku merupakan bahan yang 

membentuk bagian menyeluruh. Sedangkan Kholmi (2003: 29) 

mengartikan bahan baku lebih rinci. Menurutnya, bahan baku 

merupakan bahan dasar yang diubah menjadi produk jadi dimana  

perusahaan manufaktur memperoleh bahan baku dari hasil pengolahan 

sendiri, pembelian lokal ataupun impor yang kemudian diolah. 

 Kesimpulan dari definisi diatas adalah bahan baku merupakan bahan 

dasar yang paling utama dalam suatu proses produksi sebelum 

dihasilkannya barang jadi atau produk. 
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7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang (Suhardjono: 2000: 33). Kriteria perusahaan di 

Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang sebagai usaha 

rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 sebagai usaha 

kecil, perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 sebagai industri 

menengah dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang 

sebagai usaha besar. 

 Pentingnya Kedudukan Usaha kecil dan Menengah dalam 

perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, 

melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Disamping itu 

Usaha Kecil dan Menengah juga memiliki potensi penghasilan 

devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu 

dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB). 

 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sangat penting 

dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama 

dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis 

perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi 

stabilitas nasional, ekonomi dan politikyang imbasnya berdampak 
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pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, 

sementara Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi relative masih 

dapat mempertahankan kegiatan usahanya. 

b. Karakteristik UMKM 

 Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi factual 

yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang 

besangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang 

menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala 

usahanya. Menurut Kuncoro (2007) ada empat karakteristik yang 

dimiliki oleh kebanyakan UMKM di Indonesia yaitu: 

1) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang 

administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola 

oleh perorangan merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola 

perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan 

kerabat didekatnya. 

2) Rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal 

sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan 

usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti 

keluarga, kerabat, pedagang, perantara bahkan rentenir. 

3) Sebagian usaha ini belum memiliki status badan hukum. 

4) Hampir sepertiga UMKM bergerak pada sentra usaha-usaha 

makanan, minuman, dan tembakan (ISIC31), barang bukan 

logam (ISIC36), tekstil (ISIC32), dan industri kayu, bambu, 
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rotan, rumput, dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga 

(ISIC33). 

 Dari karakteristik UMKM yang disebutkan diatas 

menimbulkan berbagai macam hambatan yang mempengaruhi 

perkembangan UMKM antara lain: tingkat kemampuan, 

keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, 

kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan 

manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha 

kecil tidak mampu. 

c. Kelebihan dan Kelemahan UMKM 

1) Kelebihan usaha kecil dan menengah 

 Pada kenyataannya, Usaha Kecil dan Menengah mampu 

tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian. yang 

mengakibatkan inflasi berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa 

subsidi dan proteksi Usaha Kecil di Indonesia mempu berperan 

sebagai buffer (penyangga) dalam perekonomian masyarakat 

lapisan bawah. Harimurti (2009: 6) secara umum perusahaan 

skala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki 

kelebihan seperti: 

a) Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri 

dan memiliki gaya manajemen sendiri (merangkap semua 

fungsi manajerial seperti marketing, finance dan 

administrasi). 
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b) Perusahaan keluarga, dimana pengelolaannya mungkin tidak 

memiliki keahlian manajerial yang handal. 

c) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, 

sumber dya baru serta barang dan jasa-jasa baru. 

d) Resiko usaha menjadi beban pemilik. 

e) Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepatdan 

prematur. 

f) Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun 

tidak memiliki rencana jangka panjang. 

g) Independen dalam penentuan harga produksi barang atau 

jasa-jasanya. 

h) Prosedur hukumnya sederhana. 

i) Pajak relatif ringan. 

j) Kontak-kontak dengan pihak luar bersifat pribadi. 

k) Mudah dalam proses pendiriannya. 

l) Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki. 

m) Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu. 

n) Pemilik menerima seluruh laba. 

o) Umunya mempunyai kecenderungan mampu untuk survive. 

p) Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola 

produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru 

atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki 

sedikit pesaing. 
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q) Terbuka peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam 

peraturan dan kabijakan pemerintah yang mendukung 

berkembangannya usaha kecil di Indonesia. 

r) Diverifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar 

konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola. 

s) Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, 

tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana 

produksi lainnya yang tidak terlalu mahal. 

t) Meskipun tidak terlihat nyata , masing-masing usaha kecil 

dengan usaha kecil yang lain saling ketergantungan secara 

moril dan semangat berusaha. 

 Menurut Sartika Pramono (2004: 13) beberapa keunggulan 

dari Usah Kecil dan Menengah terhadap usaha besar antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi 

dalam pengembangan produk. 

b) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan 

kecil. 

c) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak 

atau penerapannya terhadap tenaga kerja. 

d) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap 

kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan 

perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. 
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e) Terhadap dinamisme manajerial dan peranan 

kewirausahaan. 

 Dari keunggulan-keunggulan tersebut yang menonjol adalah 

adanya kemampuan penyerapan tenaga kerja. 

2) Kelemahan usaha kecil dan menengah 

 Berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta 

hambatan bagi pengelola suatu Usaha Kecil dan Menengah 

diantaranya masih menyangkut faktor intern dari Usaha Kecil 

dan Menengah itu sendiri serta beberapa faktor eksternal, 

kelemahan Usaha Kecil dan Menengah itu dalam Tohar (2000: 

29) seperti: 

a) Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang. 

b) Kekurangan informasi bisnis. 

c) Pembagian kerja tidak proporsional. 

d) Kesulitan modal kerja. 

e) Resiko dan utang-utang kepada pihak ketiga di tanggung 

oleh kekayaan pemilik. 

f) Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik. 

g)  Perencanaan dan program pengendalian tidak ada. 

8. Efisiensi 

 Menurut Wihana (2001: 16) efisiensi adalah menghasilkan suatu 

nilai output yang maksimum dengan menggunakan sejumlah input 

tertentu, dapat dirumuskan total revenue dibagi total cost (𝐸 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
). 
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Dalam hal ini dapat berupa segi masukan yang lebih kecil dengan segi 

pengeluaran lebih besa. Kedua segi masukan yang lebih kecil tetapi 

pengeluaran tetap/efisien dari sudut produksi. 

 Secara umum efisiensi dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

dimana manfaat yang sebesar-besarnya bisa dicapai dari suatu 

pengorbanan tertentu. 

 Dari prngertian diatas, meskipun cara penyampaiannya berbeda, 

namun terdapat adanya persepsi yang sama bahwa efisiensi itu 

merupakan suatu tindakan yang diperlukan dalam prinsip-prinsip 

ekonomi untuk memperoleh hasil yang sama maksimal. 

 Menurut Riyanto (1983: 36) efisiensi adalah penggunaan modal 

yang sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang banyak. 

9. Meningkatkan Efisiensi Usaha 

 Agar usaha dapat terkelola dengan baik, bertahan dan berkembang 

dalam melangsungkan usaha-usahanya perlu diperhatikan. Usaha untuk 

mempertinggu tingkat efisiensi perusahaan itu sendiri, maka perusahaan 

harus mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau 

pengeluaran yang sehemat-hematnya dan perusahaan harus sanggup 

menghindarkan pemborosan. Beberapa pedoman dalam hal ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Penghematan pengeluaran 

Modal dan investasi-investasi yang diperoleh pengusaha untuk 

mengembangkan usahanya harus benar-benar dipelihara dan 
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dipertanggung jawabkan secara terbuka. Berarti bahwa penggunaan 

modal harus digunakan untuk usaha-usaha yang tepat dengan 

pengeluaran-pengeluaran yang sehemat-hematnya sehingga 

keberhasilan usaha dapat dicapai. 

b. Produktifitas dan peningkatan hasil 

Yang dimaksud produktifitas ini adalah hasil yang dicapai oleh para 

anggotanya yang menunjukkan adanya peningkatan. Jadi dalam 

usahanya harus dapat mendorong para anggotanya agar bergairah 

kerja sehingga peningkatan-peningkatan hasil akan diperoleh 

peningkatan pendapatan oleh para anggota. Untuk dapat menilai 

suatu usaha yang efisien, maka perlu meningkatkan efisiensi dan 

produktifitasnya. “efisiensi adalah kemampuan memperoleh hasil 

tertentu dengan menggunakan masukan yang serendah-rendahnya”. 

Sedangkan produktifitas adalah kemampuan memperoleh hasil yang 

sebesar-besarnya dengan masukan tertentu. 


