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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang struktur biaya dan pendapatan tenun sutra di Kabupaten 

Garut yang dilakukan oleh Assyifa (2016) bertujuan untuk menganalisis struktur 

biaya usaha tenun sutra pada setiap jenis kain, menganalisis pendapatan usaha 

kerajinan kain sutra serta menganalisis manfaat aspek ekonomi untuk warga 

sekitar.  

 Sehingga diperoleh hasil bahwa kabupaten garut memiliki jenis kain sutra 

yang beragam yaitu kain tenun bulu, kain tenun ikat, kain tenun bulu dengan 

teknik songket dan kain tenun sulam, dari 4 jenis kain ini memiliki perbedaan 

yang menimbulkan perbedaan antara pendapatan rasio R/C dan perbedaan struktur 

biaya.  

 Perbedaan tersebut memperoleh hasil pendapatan dan rasio R/C atas biaya 

paling besar berdasarkan jenis kain yaitu kain tenun sutra sulam, karena semakin 

berkualitas motif dan lama waktu pengerjaannya maka biaya dan pendapatan yang 

dikeluarkan semakin besar dan usaha ini memberika kontribusi paling besar 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat sekitar. 

Pengrajin sarung tenun yang paling menguntungkan pada R/C atas biaya tunai dan 

biaya total adalah pengrajin kain tenun sutra ikat dengan nilai R/C biaya tunai 

sebesar 1,68 (biaya yang dikeluarkan pengrajin sebesar satu rupiah  sebanding 

dengan perolehan penerimaan pemilik usaha sebesar Rp 1,68) dan rasio R/C biaya 

total 1,42  (biaya yang dikeluarkam pemilik usaha sebesar satu rupiah maka 

pemilik perusahaan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,42). Rasio R/C terkecil 
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terdapat pada pengrajin kain tenun sutra bulu deangan rasio R/C ata biaya tunai 

1,28 dan rasio R/C atas biaya total 1,16.  

 Penelitian tentang kelayakan usaha air minum dalam kemasan PDAM tirta 

Bumi Sentosa Kebumen yang dilakukan oleh Muqorobin (2019) bertujuan untuk 

menilai kelayakan pendirian usaha air minum dalam kemasan dilihat dari aspek 

permodalan, aspek finasial, aspek pasar dan pemasaran. Alat Analisis untuk 

menilai kelayakan usaha AMDK menggunakan analisis finansial untuk 

menghitung nilai sekarang (Net Present Value), Benefit Cost Ratio (B/C R) dan 

tingkat pengembalian (Internal Rate of Return atau IRR) dan Lama waktu 

pengembalian (Payback Period). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi AMDK layak dilakukan 

dengan melihat hasil analisis Payback period selama 4 tahun 8 bulan dengan NPV 

bernilai Rp 265.968.587 positif, Nilai IRR sebesar 11% yang masih lebih 

menguntungkan dibandingkan Df bank umum sebesar 8%. Berdasarkan analisis 

finansial secara keseluruhan menunjukkan bahwa usaha AMDK ini layak untuk 

dikembangkan, hasil perhitungan B/C Ratio usaha AMDK diperoleh nilai 1,16 

lebih besar dari 1, artinya usaha ini layak dilakukan. 

 Penelitian tentang usaha industri rumah tangga yang dilakukan oleh Zakita 

(2018) penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui kelayakan usaha industri 

tempe di Desa Purwodadi Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung 

Selatan dengan menggunakan penelitian pendekatan evaluasi proyek. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan aspek finansial yang diukur 

menggunakan kriteria investasi dengan perhitungan ROI, B/C Ratio, BEP, NPV, 
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NET B/C, Gross B/C, IRR dan PP. Dengan menggunakan data primer dan 

sekunder yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara 

yang diperoleh data dari responden yang telah ditentukan dan data yang diperoleh 

dari sumber intansi pemerintah maupun swasta. 

 Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa industri tempe di Desa Purwodadi 

Dalam dinyatakan layak untuk dijalankan dengan perolehan nilai ROI 48,58%, 

B/C Ratio 1,49 > 1, BEP dari segi kuantitas sebesar 33,475 bungkus, BEP dari 

segi harga sebesar Rp. 670, NPV sebesar Rp. 55.201.750, Net B/C sebesar 1,76 > 

1, Gross B/C sebesar 1,17 > 1, IRR sebesar 23,98% lebih dari suku bunga 

pinjaman bank yang berlaku yaitu sebesar 10% dan PP yang diperoleh dalam 

jangka waktu 4 bulan 1 hari.  

 Penelitian tentang industri rumah tangga yang dilakukan oleh Kardoyo dan 

Sari (2018) bertujuan untuk mengetahui jumlah produksi tenun goyor yang dilihat 

dari tenaga kerja, modal dan kemampuan kewirausahaan. 

 Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif uji asumsi klasik, uji t, uji 

jalur, uji sobel dan haisl menunjukkan termasuk dalam kategori baik. Hasil uji 

hipotesis diperoleh ada pengaruh signifikan dan positif tenaga kerja terhadap 

kemampuan kewirausahaan dengan nilai 20,52%, terdapat pengaruh signifikan 

dan positif modal terhadap kemampuan kewirausahan dengan nilai 11,29%, 

terdapat pengaruh signifikan dan positif tenaga kerja terhadap jumlah produksi 

dengan nilai 5,76%, pengaruh total dengan  nilai 18,76%, terdapat pengaruh 

signifikan dan positif modal terhadap jumlah produksi dengan nilai 24,80%, 
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pengaruh total sebesar 34,44%, terdapat pengaruh signifikan dan positif 

kemampuan kewirausahaan terhadap jumlah produksi dengan nilai 8,24%. 

 Penelitian tentang kelayakan usaha yang dilakukan oleh  Ratnasari, Ina et 

al.,(2018) pada usaha peternak ayam probiotik pada PT. Gunung Mas dengan 

metode kelayakan bisnis yang dilihat pada aspek non finansial dari aspek pasar, 

aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya 

manusia, aspek lingkangan. 

 Hasil penelitian menunjukkan pembibitan ayam probiotik layak untuk 

dilaksanakan dan hasil penilaian dari aspek keuangan mulai dari periode 

kembalian, indeks profitabilitas, nilai bersih sekarang dan tingkat pengembalian 

internal layak untuk diimplementasikan.  

 Penelitian tentang analisis kelayakan usaha cassava chips dan cassava tape 

oleh Roziq et al., (2016) yang dilihat dari pembiayaan dan strategi pemasaran 

petani yang berwirausaha di Kabupaten Jember. 

 Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan survei dan pendekatan 

ekplorasi dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan pemilihan 

sampel purposive sampling, metode perhitungan dilakukan dengan menghitung 

BEP sebesar Rp. 9.225.000, B/C Ratio dengan nilai 2,34, ARR dengan nilai 4,44, 

PP diperoleh dalam waktu 2 bulan 21 hari, NPV diperoleh nilai Rp 1.022.496.000 

dan PI dengan nilai 1,73.  

 Penelitian tentang kelayakan usaha pada penjualan online dan offline pada 

studi kasus minimarket Indonesia yang dilakukan oleh Mulya et al., (2019) 
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dengan menggunakan data primer, pemilihan responden dilakukan dengan teknik 

metode non-probability sampling. 

 Penelitian dilakukan dengan metode analisis SWOT, hasil dari purposive 

sampling uji validasi t tabel signifikan 5% menunjukkan kuisioner yang dibagikan 

ke responden valid dan metode perhitungan finansial menunjukkan perhitungan 

NPV Rp. 444.806.520 dapat dikatakan layak, dan PP diperoleh dari period ke 

sembilan. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti saat ini 

terdapat perbedaan yaitu dalam meneliti penelitian ini bukan hanya meneliti 

tingkat kelayakan usaha yang dilhat dari perolehan keuntungan yang kemudian 

dihitung dengan metode b/c ratio, paybeck period dan net present value, akan 

tetapi juga meneliti karakteristik usaha yang dilihat dari aspek hukum, aspek pasar 

dan pemasaran, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen atau organisasi, aspek 

ekonomi sosial dan aspek dampak lingkungan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Industri 

 Industri mempunyai pengertian yang sangat luas dimana industri menyangkut 

semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam bidang perekonomian. 

Semakin maju tingkat industri disuatu daerah maka tentu semakin banyak pula 

berbagai jenis dan macam industrinya. 

 UU No.3 Tahun 2014 tentang industri ialah semua bentuk dari kegiatan 

perekonomian termasuk jasa industri, dimana dari adanya kegiatan ekonomi 

tersebut memanfaatkan sumber daya produksi atau bahan baku dan jasa sehingga 
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menghasilkan barang yang memiliki kualitas nilai tambah dan manfaat yang 

tinggi. 

 Kasmir dan Jakfar (2016 : 15) mengungkapkan dalam menilai keberhasilan 

suatu usaha atau industri di perlukan penilaian layak dan tidaknya suatu usaha 

atau industri yang dilihat dari aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis atau 

operasi, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial ekonomi atau ekonomi dan 

aspek amdal dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Aspek Hukum 

 Dalam menilai studi kelayakan bisnis dokumen yang meliputi badan hukum, 

sertifikat tanah, izin-izin yang dimiliki atau dokumen lainnya yang mendukung 

kegiatan usaha tersebut akan diteliti kesempurnaan, keabsahan dan keasliannya. 

Jika terdapat tidak sahnya dokumen akan menimbulkan masalah dikemudian hari 

yang mengakibatkan dinyatakan tidak layaknya usaha tersebut.  

 Jenis-jenis badan hukum usaha diindonesia sangat beragam mulai dari 

perseorangan, firma (Fa), perseroan komanditer (CV), perusahaan Negara, 

perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah, yayasan dan koperasi. 

b. Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Pasar dan pemasaran keduanya memiliki sisi yang tidak dapat dipisahkan 

karena dari adanya kegiatan pasar selalu diikuti dengan pemasaran yang tujuannya 

untuk mencari atau menciptakan pasar. Untuk menentukan besarnya pasar 

dilakukan dengan tindakan terjun langsung kelapangan atau dengan 

mengumpulkan data dari berbagai sumber sehingga dapat disusun strategi 

pemasarannya.  

c. Aspek Teknis atau Operasi 
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 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini adalah menganai masalah 

penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan, jenis teknologi 

dan proses produksi. Dalam kata lain aspek ini untuk menilai seberapa besar 

kesiapan usaha tersebut untuk menjalankan usahanya.  

d. Aspek Manajemen atau Organisasi 

 Proyek atau usaha yang berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang 

profesional, jadi aspek ini menilai para pengelola usaha dan struktur organisasi 

yang ada, orang-orang ini yang merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan 

apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan. 

e. Aspek Ekonomi Sosial  

 Dalam aspek ini melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh 

usaha atau proyek tersebut yang dimana pengaruhnya terhadap ekonomi dan 

sosial masyarakat sekitar. 

f. Aspek Dampak Lingkungan 

 Dalam aspek ini melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat 

usaha atau proyek yang ada disekitar wilayah tersebut, baik terhadap air, darat, 

udara yang berdampak pada kehidupan masyarakat, tumbuhan dan binatang 

sekitar. 

2. Usaha Kecil  

 UU No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil ialah usaha ekonomi yang secara 

produktif berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang 

bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki atau dengan kata lain menjadi 

bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 
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yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 

500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan. 

 Usaha kecil memiliki tenaga kerja sekitar 5-19 orang yang tenaga kerjanya 

berasal dari lingkungan sekitar dan memiliki modal relatif kecil, seperti industri 

sarung tenun dan industri pengolahan rotan. 

1. Modal atau Investasi 

 Dalam permodalan, investasi merupakan kompenen yang sangat penting di 

dalam industri atau usaha. Waluyo (2007 : 77) mengungkapkan modal digunakan 

untuk pengeluaran barang guna untuk membeli bahan yang akan diproduksi dan 

membeli perlengkapan atau peralatan sehingga akan menambah nilai guna dari 

hasil proses produksi dan investasi digunakan untuk pengeluaran pembelanjaan 

dalam penanaman permodalan untuk membeli barang dan perlengkapan produksi 

yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk menambah kualitas barang dan jasa 

dalam perekomian.  

2. Teori Produksi 

 Sukirno (2006 : 193) mengungkapkan produksi ialah segala kegiatan yang 

berguna untuk menghasilkan dan menambah utility (kegunaan) atas suatu barang 

atau jasa yang didalam kegiatannya membutuhkan faktor-faktor produksi yaitu 

tenaga kerja, skill dan tanah. Jadi didalam proses produksi tentu membutuhkan 

faktor-faktor produksi untuk mendukung jalannya proses keberhasilan suatu 

produksi. 

3. Biaya Produksi 
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  Nuraini (2015 : 79) mengungkapan semua pengeluaran atas semua beban 

yang harus ditanggung oleh perusahaan menghasilkan suatu barang atau jasa yang 

siap dipakai oleh konsumen.  

 Untuk mengetahui jumlah biaya total, pendapatan kotor dan pendapatan bersih 

(keuntungan) diperoleh rumus sebagai berikut: 

a. Biaya Total 

 Biaya terbagi atas biaya tetap yaitu gaji, penyusutan mesin dan biaya variabel 

yaitu biaya bahan baku, biaya bahan bakar, listrik dan termasuk biaya yang 

besarnya berubah-ubah tergantung besar atau jumlah output, semakin besar 

jumlah output yang dikeluarkan, semakin besar pula biaya variabel yang 

dikeluarkan, antara biaya tetap dan biaya variabel bila dijumlahkan merupakan 

hasil dari biaya total. 

Rumus: 

TC= TVC + TFC 

Dimana: 

TC (total cost)  = Biaya total 

TVC (total variabel cost) = Total biaya variabel 

TFC (total fixed cost) = Biaya tetap 

 Dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap, dari semua biaya ialah 

merupakan biaya variabel dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimum. 

b. Pendapatan Kotor 

 Pendapatan kotor diperoleh dari hasil penjualan dari barang yang diproduksi. 

Rumus: 
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TR = P X Q 

Dimana: 

TR = Total Revenue (pendapatan kotor) 

P = Price (harga) 

Q = Quantity (jumlah barang) 

c. Pendapatan Bersih atau Keuntungan 

 Keuntungan diperoleh dari hasil jumlah pendapatan kotor yang dikurangi 

dengan jumlah biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan.  

Rumus: 

𝜋 = TR − TC 

Dimana: 

𝜋     = Profit (pendapatan bersih) 

TR   = Total Revenue (pendapatan kotor) 

TC  = Biaya total (TFC + TVC) 

 Kasmir dan Jakfar (2016 : 88) mengungkapkan selain dari aspek yang 

menunjukkan karakteristik dari usaha, aspek keuangan juga dibutuhkan untuk 

mengetahui layak dan tidaknya suatu usaha yaitu dengan menilai seberapa besar 

biaya-biaya yang dikeluarkan, menghitung seberapa besar pendapatan yang 

diperoleh jika bisnis atau proyek tersebut dijalankan dan menghitung berapa lama 

investasi yang ditanam akan kembali atau dengan kata lain menghitung semua 

sumber pembiayaan bisnis dengan melihat bagaimana tingkat suku bunga yang 

berlaku dengan metode sebagai berikut: 

1) Rasio Biaya Manfaat (Benefit /Cost Ratio) 
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 Kasmir dan Jakfar (2016 : 108) menyatakan B/C Ratio ialah rasio aktivitas 

jumlah nilai sekarang (penerimaan bersih) dengan nilai sekarang (pengeluaran 

investasi) selama periode atau umur investasi. Dalam menghitung B/C Ratio 

memerlukan data biaya pertahun dan pendapatan pertahun. Dimana perhitungan 

ini untuk mengetahui apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak, B/C Ratio 

merupakan pengukuran perbandingan antara: 

Nilai sekarang cash inflow 

Net Invesment 

Rumus B/C Ratio: 

B/C Ratio = 
Nilai Sekarang 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡
 

Sumber: Abdullah (2013: 153) 

 B/C Ratio menunjukkan berapa besar nilai sekarang dari pengembalian 

investasi yang mampu menutupi cash outflow atau net investmentnya. Standar 

diterima atau ditolaknya dari suatu investasi sebagai berikut:  

Jika hasil perhitungan B/C ratio lebih dari (>1) maka usulan investasi tersebut 

dikatakan layak atau diterima. 

Jika hasil perhitungan B/C Ratio kurang dari (<1) maka usulan investasi tersebut 

dikatakan tidak layak atau ditolak. 

2) Periode Pengembalian (Paybeck Period) 
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 Abdullah (2013 : 143) menyatakan paybeck period ialah jangka waktu yang 

digunakan untuk menghitung pengembalian modal suatu investasi dimana cash 

inflow yang sama besar setiap periode berbeda dengan cash inflow yang tidak 

sama besar di setiap periodenya. Jika periode pengembalian lebih cepat maka 

semakin baik bisnisnya.  

Rumus Paybeck Period dengan cash inflow yang tidak sama besar: 

PP = n + 
1X − Y

X1 −  Y
 

Sumber: Abdullah (2013: 144) 

Dimana: 

n= Tahun yang dimana jumlah dari cash inflownya hampir menutupi net 

investment. 

X= Net investment 

Y= Penjumlahan dari cash inflow pada tahun n  

X1 = Penjumlahan dari cash inflow pada tahun n + 1 

 Kasmir dan Jakfar (2016 : 101) menyatakan dalam menilai usaha layak 

diterima atau tidak dari segi paybeck period hasil perhitungannya harus sesuai 

dengan yang di tergetkan oleh perusahaan, nilai PP lebih kecil dari umur investasi 

dan membandingkan dengan rata-rata industri usaha yang sejenis, kelemahannya 

mengabaikan nilai waktu dari uang dan tidak mempertimbangkan arus kas setelah 

masa pengembalian PP.  
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3) Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value) 

 Abdullah ( 2013 : 146) mengungkapkan net present value ialah selisih antara 

cash inflow yang disikontokan pada tingkat bunga tertentu dengan net investment. 

Rumus perhitungan NPV:  

NPV = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑤 − 𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡 

Sumber: Abdullah ( 2013 : 146) 

Langkah perhitungan NPV: 

Mendiskonto cash inflow setiap tahun dengan bunga nilai sekarang (PVIF). 

Menjumlahkan hasil dari diskonto yang menghasilkan Σ PVCI. 

Mengurangkan ΣPVCI dengan net investment yang telah diketahui. 

Kriteria penilaian NPV: 

Jika NPV = 0 maka imbal hasil dari investasi usaha sama dengan tingkat bunga 

yang digunakan dalam analisis, jadi usaha tidak mendapatkan keuntungan dan 

tidak mengalami kerugian. 

Jika NPV = Positif maka investasi diterima, jadi investasi yang ditanam 

menguntungkan melebihi tingkat bunga yang digunakan dalam analisis atau cash 

inflow dapat menutupi net invesment. 

Jika NPV = Negatif maka investasi ditolak, jadi investasi yang ditanam 

mengalami kerugian atau hasilnya dibawah tingkat bunga yang digunakan dalam 

analisis atau cash inflow tidak dapat menutupi net invesment.  
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A. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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