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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Budiarsana (2009) dengan judul “Analisis ekonomi 

usaha ternak kambing PE sebagai ternak penghasil susu dan 

daging” dengan kesimpulan penelitian hasil analisis 

menunjukkan jumlah produksi susu yang harus dicapai agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian yaitu pada saat 

perusahaan menghasilkan susu sebanyak 77.500 liter atau 

harga susu Rp. 17.400/liter.  

Modal sebanyak Rp. 565 juta maka semua modal yang 

digunakan akan dapat kembali pada periode usaha 2,6 tahun. 

Analisis internal rate return menunjukkan nilai sebesar 27,91%. 

Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai tingkat suku 

bunga yang berlaku di pasaran. 

Membandingkan besaran nilai penerimaan usaha 

dengan biaya yang terjadi. Nilai R/C menunjukkan nilai 1,19 

artinya penerimaan usaha lebih besar dari biaya yang terjadi. 

Dengan demikian kegiatan usaha ini menguntungkan. 

    Sedangkan penelitian selanjutnya adalah penelitian 

dari Rusdiana, Wibowo dan Elizabeth (2011) yang berjudul 

“Analisis finansial rugi-laba pada usaha ternak kambing 

dengan sistem pemeliharaan intensif dan semi intensif di 

pedesaan “ berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa petani dalam kepemilikan ternak kambing rata-rata 

4,59-5,16 ekor/ peternak dari berbagai umur. 
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 Penerimaan rata-rata dari hasil penjualan ternak 

kambing selama satu tahun di tingkat petani dengan 

pemeliharaan semi intensif Rp. 4.274.856,58/ tahun/    

peternak,dan intensif Rp. 4.736.799,55/tahun/peternak.usaha 

intensif sebesar Rp. 2.045.313 sebagian besar untuk biaya 

tenaga kerja dan penyusutan kandang, sedangkan biaya 

variabel per tahun untuk usaha semi intenisif sebesar 

Rp.1.870.000 dan usaha intensif Rp. 1.620.000 sebagian besar 

merupakan biaya penyusutan kandang dan tenaga kerja 

keluarga.  

Pendapatan kotor usaha semi intensif sebesar Rp. 

4.274.856,58/tahun dan intensif sebsar Rp. 4.736.799,55/ 

tahun, pendapatan bersih usaha semi intensif sebesar Rp. 

2.154.007/tahun, R/C rasio 1,4 usaha intensif sebesar Rp. 

2.691.486/ tahun, R/C rasio 1,9. 

  

2.2. Usaha Peternakan Kambing 

 Ternak kambing termasuk jenis ruminansia kecil yang 

dapat menghasilkan daging dan disukai oleh para peternak 

karena disamping pemeliharaannya yang mudah, resikonya pun 

kecil, sehingga usaha tersebut dapat dijalankan oleh rumah 

tangga tani (Sumadi, 2006). Peternakan di Indonesia sebagian 

besar masih bersifat tradisional dan dijalankan oleh rumah 

tangga tani dengan jumlah skala kecil. Pemeliharaan ternak 

tersebut masyarakat memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga 

sendiri (Yulida, 2008).  

Undang-undang nomor : 6 Tahun 1967, bahwa bentuk 

penyelenggaraan usaha peternakan dibagi menjadi 2 (dua) ialah 
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peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan 

rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara 

lain petani disamping usaha pertaniannya. Perusahaan 

peternakan merupakan kegiatan usaha dibidang peternakan 

yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara 

komersil. Peternakan rakyat sebagian dari peranan pemerintah 

dalam pembangunan bidang peternakan adalah mengusahakan 

agar sebanyak mungkin rakyat dapat menyelenggarakan 

peternakan, berusaha mempertumbuhkan dan 

memperkembangkan badan-badan hukum yang diperlukan 

seperti koperasi-koperasi dan lain sebagainya. Peranan 

pemerintah diatas, maka melalui berbagai Instansi Pemerintah 

(terutama Ditjennak Departemen Pertanian) melakukan 

kegiatan yang salah satu bentuknya berupa penyelenggaraan 

kegiatan pengadaan dan penyebaran ternak kepada rakyat 

(petani) di pedesaan, termasuk diberbagai daerah Transmigrasi. 

Populasi kambing di Indonesia hampir 80% terdapat di 

Pulau Jawa. Petani di Pulau Jawa menyukai ternak kambing 

karena sifat – sifatnya menguntungkan, antara lain : modal 

yang di butuhkan relatif kecil, cepat berkembang biak, dan tiap 

kali beranak melahirkan 2-3 ekor, jarak kelahiran 8 bulan. 

Kambing mempunyai sifat mudah dipelihara, tidak 

memerluhkan lahan luas dan relatif tahan terhadap penyakit. 

Pakan kambing adalah hijauan seperti rumput, tanaman 

leguminosa atau tanaman lain seperti daun nangka, waru atau 

yang disebut rambanan. Meningkatkan produksi ternak ini 

sering kali kambing juga diberi konsentrat seperti dedak padi, 

bungkil kelapa, dedak gandum dan lain-lain. (Rusdiana, 2008). 
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Perkandangan kambing diusahakan selalu kering dan 

tidak lembab, hal ini untuk menjaga kondisi kesehatan ternak. 

Sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk ke kandang 

harus cukup untuk menekan tingkatan kelembapan kandang. 

Kebersihan kandang harus juga diperhatikan, biasanya serpihan 

tumpahan makan atau air minum. Sisa pakan dan minum harus 

sering dibersihkan agar kandang tidak jadi sarang penyakit dan 

waktu-waktu tertentu kandang disemprot desinfektan atau yang 

biasa sisebut disterisasi, misalnya saat kandang telah kosong 

setelah masa produksi berakhir (Rohani, 2011). 

 

2.3. Kambing Peranakan Ettawah (PE) 

Kambing Peranakan Ettawah merupakan salah satu ras 

kambing Indonesia. Kambing ini merupakan hasil silang antara 

kambing lokal Indonesia (Kambing Kacang) dengan kambing 

Etawah. Kambing Etawah didatangkan dari India oleh 

Pemerintah Belanda pada sekitar tahun 1930 an. Kambing 

Etawah dikenal dengan ternak penghasil susu yang cukup baik. 

Persilangan tersebut maka kambing PE sekarang ini juga 

memiliki potensi sebagai penghasil susu selain penghasil 

daging. Kambing PE keunggulannya  sudah banyak diketahui 

diantaranya beradaptasi baik dengan lingkungan, termasuk 

kambing tipe dwi-guna (Budiarsana dkk, 2009). 

Adriani dkk., (2003) menyatakan bahwa kambing 

Peranakan Etawah (PE) merupakan salah satu plasma nutfah 

ternak kambing Indonesia yang jumlah populasinya belum 

diketahui secara pasti. Daerah penyebarannya yang tidak begitu 

luas mengindikasikan populasi ternak ini tidak terlalu banyak 
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dibandingkan dengan kambing kacang yang hampir tersebar di 

seluruh nusantaranya. Kambing PE termasuk kambing dwi 

guna (daging dan susu), dengan tingkat produksi susu sekitar 

0,45 – 2,1l/h/laktasi. Namun hingga saat ini usaha 

pemeliharaan kambing PE lebih banyak ditujukan untuk 

produksi anak/bibit/daging. Kemampuan produksi susu dari 

kambing PE disebabkan adanya genotipe Etawah yang menurut 

tipenya termasuk tipe perah. Beragamnya produksi susu 

banyak berhubungan dengan beragamnya proporsi genotipe 

Etawah dan atau lingkungan yang menyertainya. sistem 

perkawinan yang tidak terarah selama ini mengakibatkan 

produktivitas ternak ini masih sangat beragam.  

Kambing PE kelebihanya yaitu mempunyai kecepatan 

pertumbuhan yang baik dibanding dengan kambing kacang. 

Aspek reproduksinya mempunyai keunggulan pada pejantanya 

yaitu libidonya yang tinggi dibandingkan kambing ettawah dan 

mempunyai kemampuan produksi yang cukup baik yaitu 

sebagai penghasil daging dan susu (Supriono, 2008). 

 

2.4.  Pengertian Usaha Dagang (UD) 

Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal 

dengan usaha dagang (UD), merupakan bentuk usaha yang 

paling sederhana karena pengusahanya hanya terdiri dari satu 

orang, yang di maksud dalam pengusaha disini adalah orang 

yang memiliki perusahaan. Sumber hukum dalam usaha 

dagang ini adalah kebiasaan dan yurisprudensi, karena belum 

terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu undang-undang 
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yang khusus mengatur tentang usaha dagang, praktek usahanya 

di masyarakat telah diakui keberadaannya (Anonymous, 2010) 

Untuk mendirikan Usaha Dagang (UD) terdapat 

beberapa syarat,diantaranya : 

 Izin Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan dan 

Kecamatan tempat usahanya. 

 Mengajukan penerbitan NPWP atas nama diri sendiri. 

 Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha 

Perdagangan perseorangan kepada Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan 

Perdagangan setempat. Namun, SIUP ini tidak 

diwajibkan bagi UD sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007, jadi 

boleh dibuat, boleh juga tidak. 

 Jika suatu UD memiliki SIUP, wajib dilanjutkan dengan 

pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai 

dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan. 

 Memperoleh tanda daftar perusahaan (TDP) pada 

departemen perindustrian dan perdagangan (dalam hal 

ini untuk perusahaan dagang, boleh di daftarkan boleh 

juga tidak). 

 Memperoleh surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau 

surat izin usaha industri, sesuai dengan bidang usahanya 

pada departemen perindustrian dan perdagangan. 

 Memperoleh surat izin tempat usaha (SITU) dari 

pemerintah daerah setempat. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/54/node/25/uu-no-3-tahun-1982-wajib-daftar-perusahaan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/54/node/25/uu-no-3-tahun-1982-wajib-daftar-perusahaan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/54/node/25/uu-no-3-tahun-1982-wajib-daftar-perusahaan
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 Memperoleh izin berdasarkan uu gangguan. Misalkan 

dari hasil studi analisa dampak lingkungan, perusahaan 

dapat beroperasi atau tidak di lingkungan tersebut. 

 

Persyaratan diatas merupakan bukti sah menurut hukum 

bagi UD yang akan melakukan usahanya, karena instansi yang 

berwenang telah mengeluarkan persyaratan yang diperlukan 

untuk berdirinya suatu Usaha Dagang (UD).  

 

2.5. Satuan Ternak (ST) / Animal Unit (AU) 

Satuan Ternak (ST) atau Animal Unit (AU) merupakan 

satuan untuk ternak yang didasarkan atas konsumsi pakan. 

Satuan Ternak (ST) yaitu ukuran yang digunakan untuk ternak 

yg konsumsi pakannya setara dengan konsumsi pakan seekor 

sapi betina dewasa. ST digunakan untuk ternak ruminansia 

untuk mengetahui daya tampung suatu padang rumput terhadap  

jumlah ternak yg dipelihara. Sekarang ST juga digunakan 

untuk ternak lainnya. 
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Tabel 1: Satuan Ternak 

 

Jenis ternak Kelompok 

umur 

Umur UT  

Sapi Dewasa  1 

 Muda 1  -  2 tahun 0,5 

 Anak < 1 tahun 0,25 

Kerbau Dewasa  1 

 Muda 1  -  2 tahun 0,5 

 Anak < 1 tahun 0,25 

Kambing/Domba Dewasa  0,14 

 Muda 0,5 – 1tahun 0,07 

 Anak < 0,5 tahun 0,035 

Babi Dewasa  0,4 

 Muda 0,5 – 1tahun 0,2 

 Anak < 0,5 tahun 0,1 

Ayam/Itik Dewasa (100 

ekor) 

 1 

 Muda (100 ekor) 2  – 6 bulan 0,5 

 

Satuan ternak pada ternak kambing adalah kambing 

dewasa umur >1tahun 0,14 ST, kambing dara umur 0,5 - 

1tahun 0,07 ST dan anak kambing umur < 0,5 tahun 0,035 ST. 

jadi 1 ST kambing =  1 / 0,14 ekor =    7,14    ekor   atau   (7 

ekor ternak kambing), 1 ST kambing dara =  1 / 0,07 ekor  
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=14,28   ekor   atau (14 ekor ternak Kambing dara) 

(Budiraharjo, 2004).    

 

2.6. Modal usaha 

Modal secara umum dapat diartikan sebagai barang-

barang bernilai ekonomi yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meninkatkan 

produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

konsumsi, jasa atau modal baru yang dapat digunakan dalam 

proses produksi. Setiap usaha selalu membutuhkan dana untuk 

membiayai operasi usaha. Dana yang digunakan bisa dipenuhi 

dari pemillik berupa modal sendiri maupun modal dari pihak 

lain atau hutang (Sutrisno, 2000).  

Sumber modal usaha terdiri dari : 

a. Tabungan atau investasi pribadi. Sumber dana berupa uang 

ini meskipun terlihat mudah didapatkan, namun dalam 

praktiknya, seringkali sulit. Kadang keinginan dan semangat 

untuk berbisnis datang di saat dana pribadi yang dimiliki 

minim atau tidak ada sama sekali.  

b. Pinjaman. sumber dana berupa uang ini bisa datang dari 

bank, pegadaian, atau fasilitas program pembiayaan yang 

seringkali diberikan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), seperti program kemitraan dan bina lingkungan. 

Kementerian Pertanian, misalnya, memiliki program 

pembiayaan untuk usaha skala kecil menengah. Anda juga 

bisa melirik program pemerintah, seperti Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan 
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Masyarakat Mandiri, yang sering memberikan bantuan 

pinjaman berupa uang.  

c. Kemitraan. Sekarang ini disebut dengan angel investor. 

Anda mencari mitra pemilik modal untuk menjalankan ide-

ide yang Anda miliki. Mitra ini bisa datang dari teman atau 

keluarga Anda, bahkan orang asing sekalipun. Asalkan, 

business plan yang anda miliki memang menarik dan 

memiliki prospek yang besar (Rahardjo, 2000). 

Prasetyo, (2003) menyatakan bahwa secara keseluruhan 

modal terbagi atas 3 bagian yaitu: 

1. Modal investasi adalah jenis modal usaha yang harus  

dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. 

Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena 

dipakai untuk jangka panjang , namun modal investasi akan 

menyusut dari tahun ke tahun.bahkan bisa dari bulan ke 

bulan. 

2. Modal kerja adalah Modal usaha yang harus dikeluarkan 

untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal 

kerja ini dapat dikeluarkan tiap bulan atau pada waktu-

waktu tertentu. Modal dapat diperhitungkan dari modal 

kerja, modal tetap terdiri dari tanah, gedung dan peralatan, 

modal kerja  terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan 

baku. Investasi atau penanaman modal merupakan investasi 

dari awal yang merupakan untuk memulai usahanya. Modal 

merupakan suatu sumber daya atau kekayaan yang digunakn 

dalam proses produksi. 
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3. Modal operasional adalah modal usaha yang harus 

dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan 

misalnya pembayaran gaji pegawai, Listrik dan sebagainya.  

Munawir (2001) menyatakan bahwa modal dalam usaha 

peternakan dibedakan sifatnya menjadi dua yaitu: 

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai pada stu 

periode produksi sehingga memerlukan perawatan agar 

berdaya guna dalam jangka waktu yang lama, seperti tanah, 

ternak, gudang dan peralatan. 

2. Modal tidak tetap (modal kerja) yaitu modal yang habis 

dipakai dalam sekali periode produksi seperti pakan, obat-

obatan, kesehatan, penerangan, uang tunai dan piutang bank. 

Suatu modal dapat dinyatakan menjadi modal tetap dan 

modal kerja berdasarkan fungsi modal tersebut dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan fungsional antar 

modal kerja dengan modal tetap adalah jumlah modal kerja 

lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan 

kebutuhannya sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah 

dikurangi atau diperkecil. Susunan modal kerja relative 

variable, elemen-elemen modal kerja akan berubah sesuai 

dengan kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya relatif 

tetap tidak segera mengalami perubahan (Dodo, 2007).   

 2.7. Biaya Produksi  

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atu kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan-tujuan tertentu, dalam arti sempit 

biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi 

untuk memperoleh aktiva yang disebut harga pokok. Biaya 
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dapat digolongkan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan 

biaya tidak tetap (varible cost). Biaya tetap dalam usaha 

peternakan antara lain bunga modal, penyusutan dan asuransi. 

Biaya variable adalah biaya yang selalu berubah sesusai 

dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan, biaya 

variable dalam bidang peternakan meliputi biaya pakan, 

kesehatan, pembelian ternak, upah tenaga kerja dan bahan 

bakar (Mulyadi, 2001). 

Rosyidi, (2003) menyatakan bahwa untuk 

menghasilkan barang atau jasa diperlukan factor-faktor 

produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian 

pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai adalah 

merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga 

berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok 

barang. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pengusaha untuk dapat diambil kesimpulan bahwa biaya 

apa saja yang diperlukan untuk membuat produk, baik barang 

maupun jasa. Biaya produksi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 

a) Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost/FC) 

Biaya Tetap Total adalah biaya yang tetap harus 

dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya 

tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input 

tetap. Misalnya: gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, 

pembelian mesin-mesin, sewa tanah dan lain-lain. Biaya tetap 

dapat dihitung sama seperti biaya variabel, yaitu dari 

penurunan rumus menghitung biaya total (Bambang R, 2001). 

a) Penurunan rumus tersebut, adalah:  
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TC = FC + VC 

FC = TC – VC 

Keterangan:  TC = Biaya total (Total Cost) 

       FC = Biaya tetap (Fixed Cost) 

       VC = Biaya Variabel (Variable Cost) 

b) Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost/VC) 

Bambang (2001) menyatakan bahwa biaya variabel 

total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan 

besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang 

diproduksi. Biaya variabel semakin besar apabila semakin 

banyak barang yang diproduksi, begitu juga sebaliknya. Biaya 

variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut, yaitu: 

 VC = TC – FC  

  c) Biaya Total (Total Cost/TC) 

Bambang (2001) menyatakan bahwa biaya total 

merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang 

dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus berikut: TC = FC + VC. 

Misnawati (2004) menyatakan bahwa biaya produksi 

terdiri atas dua bagian utama yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel. FC (Fixed Cost) atau biaya tetap merupakan biaya 

yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produk yang 

dihasilkan artinya biaya yang harus selalu tersedia meskipun 

proses produksinya tidak atau belum dilakukan. VC (Variable 

Cost) atau biaya berubah merupakan biaya yang besar atau 
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nilainya tergantung pada berapa jumlah produk yang akan 

dihasilkan besar maka biaya yang diperluhkan juga besar. 

Rostini (2010) menyatakan bahwa penambahan dari 

keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya total 

atau TC (Total Cost) atau dapat diperoleh dari rumus TC= 

FC+VC. 

 

2.7.1. Penerimaan 

 Pengertian penerimaan pada usaha tani adalah suatu 

barang yang berbentuk fisik atau hasil yang dapat ditukarkan 

dengan sejumlah uang atau harga. Hasil yang masih berbentuk 

fisik dapat berupa barang baik untuk dijual, diberikan sebagai 

upah, disimpan maupun untuk dijadikan konsumsi. Hasil fisik 

ini dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila produksi secara 

fisik itu dapat ditukaarkan baik dengan uang maupun dengan 

harga. Harga pada saat penukaran sangat menentukan besarnya 

penerimaan merupakan nilai produk yang dinyatakan dalam 

bentuk uang. Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh suatu proses produksi yang disebut pendapatan kotor 

usaha tani atau nilai produksi “ Value of Production” yang 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani  jangka 

waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual 

(Yustiarini, 2009). 

Munawir (2001) menyatakan bahwa produsen selalu 

membandingkan biaya produksi dengan penerimaan yang 

diperoleh dari hasil penjualan outputnya. Ada beberapa konsep 

penerimaan yang penting untuk keperluan analisis.  

1. Total Penerimaan (Total Revenue. TR)  
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Merupakan penerimaan total produsen yang diperoleh dari 

hasil penjualn outputnya. Total penerimaan diperoleh 

dengan memperhitungkan output dikalikan harga jualnya.  

2. Penerimaan Rata-Rata (Average Reveneu, AR)  

Adalah penerimaan produsen per unit dari output yang 

dijualnya.  

3. Penerimaan Marginal (Marginal Reveneu, MR)  

Merupakan kenaikan dari total penerimaan yang disebabkan 

oleh tambahan penjualan satu unit output. 

 

2.7.2. Keuntungan 

Priyanto, dkk (2005) menyatakan bahwa pendapatan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya skala usaha, 

efisiensi, penggunaan tenaga kerja, produksi yang dihasilkan, 

modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan peternak. 

Usaha dapat dikatakan berhasil jika situasi pendapatannya 

memenuhi syarat cukup untuk membayar semua sarana 

produksi termasuk biaya angkutan dan administrasi, cukup 

untuk membayar bunga modal yang ditanam termasuk sewa 

tanah dan despresi dan cukup untuk membaya upah dan jasa-

jasa lain yang dilibatkan dalam usaha. Laba atau keuntungan 

dapat didefinisikan dengan dua cara. yang pertama Laba dalam 

ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan 

kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, 

setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan 

penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya 

kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan 

sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya_kesempatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya_kesempatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya_kesempatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi
http://id.wikipedia.org/wiki/Harga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Biaya_produksi&action=edit&redlink=1
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Perbedaan di antara keduanya adalah dalam hal pendefinisian 

biaya          

Soemarso (2004) menyatakan bahwa kegiatan 

perusahaan sudah dapat dipastikan berorientasi pada 

keuntungan atau laba, menurut Laba adalah selisih lebih 

pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk 

memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. Laba 

sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari 

kegiatan penjualan sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang 

didalam usaha itu terdapat biaya yang dikeluarkan untuk proses 

penjualan selama periode tertentu. Perusahaan didirikan untuk 

mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal 

dengan pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu 

perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap 

aktivitas usahanya agar perusahaan dapat membiayai seluruh 

kegiatan yang berlangsung secara terus menerus. 

Rumus  Keuntungan : π=TR-TC 

Keterangan: 

π : Keuntungan (RP/tahun) 

TR : Total Penerimaan (RP/tahun) 

TC : Total Biaya (RP/tahun) (Soemarso (2004) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

laba berasal dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi 

pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan 

perusahaan pada periode tertentu dan laba di dapat dari selisih 

antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih 

besar dari pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba 

apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan mendapatkan rugi. 
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Jenis – Jenis Laba 

Theodorus (2001) mengemukakan jenis-jenis laba 

dalam hubungannya dengan perhitungan laba, yaitu :  

1. Laba kotor 

Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih 

dan penjualan dengan harga pokok penjualan. 

2. Laba dari operasi 

Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan 

total beban biaya. 

3. Laba Bersih 

Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan 

laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi 

bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban 

lain-lain.  

Riyanto, (2001) menyatakan bahwa setiap perusahaan 

ataupun jenis usaha lainnya mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu memperoleh laba yang besar untuk dapat memperoleh 

keuntungan. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat dibagi 

menjadi dua bagian yaitu laba kotor dan laba bersih. Laba 

kotor adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan total 

kepada para pembeli selama periode yang bersangkutan. 

Sedangkan pengertian dari laba bersih adalah: Laba bersih 

adalah laba yang diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi 

dengan seluruh biaya. 

Penyajikan laporan rugi laba dapat terlihat 

pengklasifikasian dalam pengukuran laba adalah sebagai 

berikut : 
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1. Laba kotor atas penjualan merupakan selisih dari penjualan 

bersih dan harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba 

kotor. Hasil laba bersih belum dikurangi dengan beban 

operasi lainnya untuk periode tertentu. 

2. Laba bersih operasi perusahaan yaitu laba kotor dikurangi 

dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan 

umum. 

3. Laba bersih sebelum potongan pajak merupakan pendapatan 

perusahaan secara keseluruhan sebelum pajak perseroan 

yaitu perolehan dari laba operasi dikurangi atau ditambah. 

4. Laba bersih setelah potongan pajak yaitu laba bersih setelah 

ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non 

operasi dan dikurangi laba perseroan. 

 

2.7.3. R/C Ratio 

Sari (2011) menyatakan bahwa R/C Ratio merupakan 

metode analisis untuk mengukur kelayak usaha dengan 

menggunakan rasio penerimaan (revenue) dan biaya (cost). 

Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalihan usaha dalam menerapkan suatu teknologi.  

 

Dengan kriteria hasil: 

R/C Ratio > 1, usaha layak dikembangkan  

R/C Ratio < 1, usaha tidak layak dikembangkan 

R/C Ratio = 1, usaha impas 

Rumus: R/C Ratio = 
Biaya Total

Penerimaan Total
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 Suatu usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan 

antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari satu. Revenue 

Cost Ratio (R/C Ratio), yaitu perbandingan antara penerimaan 

dengan total biaya produksi (Salam, 2009). Efisiensi usaha 

dapat pula digunakan untuk menilai kelayakan usaha tani. 

Salah satunya adalah melalui Recepts per Dollar Expenses atau 

penerimaan (Revenue; R) yang dihasilkan dari setiap satu 

dollar biaya (Cost; C). Suatu usaha dikatakan menguntungkan 

jika perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar 

dari satu. R/C ratio (Return Cost Ratio) yaitu perbandingan 

antara penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 2002).   

 

2.7.4. Rentabilitas 

Rentabilitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  

perbandingan  antara  laba yang diperoleh dalam operasi 

perusahaan dengan modal yang hasilnya dinyatakan dalam 

persentase (Nikmat, 2004). Bambang (2001) menyatakan 

bahwa pengertian rentabilitas yaitu: suatu perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tesebut. Rentabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. 

Riyanto (2001) menyatakan bahwa  rentabilitas terbagi 

atas : 
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1. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas Ekonomi adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan 

dalam persentase. Pengertian rentabilitas sering dipergunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu 

perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya 

untuk mengahasilkan laba. Modal yang diperhitungkan untuk 

menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja 

di dalam perusahaan. Demikian pula laba yang diperhitungkan 

hanyalah laba yang berasal dari operasinya perusahaan, yang 

disebut laba usaha.  

Rentabilitas ekonomi :
asing Modal sendiri Modal

usaha Laba


 x 

100% 

Keterangan: 

-Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari 

kegiatan utama     perusahaan. 

-Modal sendiri adalah investasi pribadi. 

-Modal asing adalah Pinjaman. Sumber dana berupa uang ini 

bisa datang dari bank, pegadaian, atau fasilitas program 

pembiayaan. 

Kriteria rentabilitas ekonomi adalah :  

RE > bunga : menunjukan penggunaan modal pinjaman lebih 

menguntungkan. 

RE < bunga : menunjukan penggunaan modal sendiri lebih 

menguntungkan. 

(Wahyudi, 2004) 
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2. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau sering juga dinamakan 

rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba yang 

tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan 

jumlah modal sendiri yang mengahasilkan laba tersebut di lain 

pihak. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya 

untuk menghasilkan keuntungan.  

 Rentabilitas Usaha = 
sendiri Modal

bersih Laba
x100%  

Keterangan:  

- Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan 

laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi 

bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban 

lain-lain. 

- Modal sendiri adalah  investasi pribadi. 

Kriteria persentase rentabilitas usaha adalah sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1-25% termasuk dalam katagori buruk 

2. Rentabilitas 26-50% termasuk dalam katagori rendah 

3. Rentabilitas 51-75% termasuk dalam katagori cukup 

4. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam katagori baik 

5. Rentabilitas >100% termasuk dalam katagori baik 

sekali (Nikmat, 2004) 

      Rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai 

alternatif investasi atau penanaman modal yang sesuai dengan 

tingkat resiko masing-masing secara umum dapat dikatakan 

bahwa semakin besar resiko suatu investasi dituntut rentabilitas 

yang tinggi. Rentabilitas mampu menggambarkan tingkat laba 
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yang menghasilkan menurut jumlah yang ditanamkan karena 

rentabilitas yang dinyatakan dalam angka relatif. Tingkat 

rentabilitas mencerminkan suatu kemampuan perusahaan 

dalam menghsailkan keuntungan, dengan tingkat  rentabilitas 

yang tinggi dapat mencerminkan efisiensi yang tinggi pula. 

Rentabilitas = (L/M) x 100%. L adalah merupakan jumlah laba 

yang di peroleh selama periode tertentu, sedangkan M adalah 

modal aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. (Riyanto, 2001).  


