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ABSTRAK 

 

 Keberlangsungan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan 

petani memiliki faktor utama, yaitu biaya produksi seperti biaya 

operasional, biaya langsung dan tidak langsung serta hasil panen tidak 

maksimal. Buah semangka merupakan buah-buahan yang kini 

berkembang sebagai komoditas buah yang banyak dibudidayakan oleh 

para petani karena dapat memberikan keuntungan besar. Permasalahan 

yang dihadapi petani semangka sering terjadi pada saat masa tanam 

tiba, salah satunya seperti meningkatnya biaya-biaya produksi pada 

penggunaan obat untuk mengurangi hama, pengunaan pupuk yang 

lebih banyak dari sebelumnya akibat berkurangnya kesuburan tanah, 

dan lain sebagainya yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi. 

Jika biaya produksi yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan 

maka petani akan mengalami kerugian, tetapi jika biaya prouksi lebih 

kecil dari pendapatan maka petani akan mengalami keuntungan. Dari 

latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

apakah biaya produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani buah 

semangka desa purbosembodo kecamatan metro kibang lampung 

timur ? dan bagaimana aktivitas biaya produksi terhadap pendapatan 

petani menurut perspektif islam ?. Adapun  tujuan dari penelitian ini 

adalah (1) untuk mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap 

pendapatan petani buah semangka. (2) untuk mengetahui aktivitas 

biaya produksi terhadap pendapatan petani menurut perspektif islam.  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

Sifat penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian 

lapangan (field research). Sumber data yang digunakan adalah data 

primer berupa angket (kuesioner) dan data sekunder berupa studi 

kepustakaan dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini yaitu 

petani semangka di Desa Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang 

Kabupaten Lampung Ttimur, sedangkan sampel pada penelitian ini 

berjumlah 33 petani. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi sederhana 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Biaya produksi 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan. (2) Aktivitas produksi 

dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh 

keuntungan/pendapatan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi 

berorientasi pada kemaslahatan induvidu dan masyarakat secara 

berimbang. 

 

Kata kunci : Biaya Produksi, Pendapatan, Perspektif Islam 
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ABSTRACT 

 

 The sustainability of an effort to increase farmers' income has a 

main factor, namely production costs such as operational costs, direct 

and indirect costs and harvest yields are not optimal. Watermelon is a 

fruit that is now developing as a commodity that is widely cultivated 

by farmers because it can provide big profits. Problems faced by 

farmers often occur in the future, such as when production costs are 

involved in the production of drugs to reduce pests, the use of more 

fertilizers than before due to a decrease in soil fertility, and so on 

which results in increased costs. If the production costs incurred are 

greater than the income, the farmer will experience a loss, but if the 

production cost is less than the income, the farmer will experience a 

profit. From this background, the problem in this study is whether 

production costs affect the income of watermelon farmers in 

Purbosembodo Village, Kibang Metro District, East Lampung? and 

how the activity of production costs on farmers' income according to 

the Islamic perspective?. The purpose of this study is (1) to determine 

the effect of production costs on the income of watermelon farmers. 

(2) to determine the activity of production costs on farmers' income 

according to the Islamic perspective. 

 The type of research used is quantitative research. The nature 

of this research uses a field research approach. Sources of data used 

are primary data in the form of a questionnaire (questionnaire) and 

secondary data in the form of library research and documentation. 

The population in this study were watermelon farmers in 

Purbosembodo Village, Metro Kibang District, East Lampung 

Regency, while the sample in this study found 33 farmers. Analysis of 

the data in this study using a simple regression analysis method 

 The results of the study show that: (1) Production costs have a 

significant effect on income. (2) Production activities in the Islamic 

perspective are not only aimed at obtaining as much profit/income as 

possible, but will be oriented towards the benefit of individuals and 

society in a balanced way. 

 

Keywords: Production Costs, Income, Islamic Perspective 
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MOTTO 

 

                           

               

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung .” 

(Q.S. Al-Jumu’ah: 10)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mengantisipasi terjadi kesalahpahaman atau beda 

penafsiran antara pembaca dan penulis. Pada bagian awal 

penulis akan memberikan definisi dari beberapa istilah dalam 

judul penelitian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun 

judul penelitian ini adalah “Pengaruh Biaya Produksi 

Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Menurut 

Perspektif Islam (Studi Pada Petani Buah Semangka Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang)”. Berikut 

definisi dari beberapa istilah dalam judul penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan sesorang.
1
 

2. Biaya Produksi 

Biaya Produksi merupakan sebagian keseluruhan faktor 

produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk 

menghasilkan produk.
2
 

3. Pendapatan  

Pendapatan merupakan ukuran kemampuan manajemen 

untuk mengendalikan biaya operasional dalam 

hubungannya dengan penjualan. Makin rendah biaya 

                                                           
1 https://kbbi.kemdikbud.go.id/  diakses pada tangga 20 Mei 2021 Jam 08:00 

WIB 
2 Bambang Widjajanta,  Aristanti Widyaningsih, Mengasah Kemampuan 

Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI, (Bandung: Citra Raya, 2007) h. 35 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/


 
 
2 

operasi per-rupiah penjualan, makin tinggi margin yang 

diperoleh.
3
 

4. Petani  

Petani Adalah orang yang terlibat langsung dalam proses 

pengendalian pertumbuhan tanaman dan hewan orang 

untuk memperoleh keuntungan.
4
 Petani merupakan sosok 

induvidu yang dalam mengelola uashatani berperan 

sebagai manajer (pengelola), juru tani, dan anggota 

masyarakat.
5
 

 Berdasarkan uraian dari beberapa istilah di atas, bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu upaya 

untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang 

pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan petani buah 

semangka di Desa Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang. 

 

B. Latar Belakang 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya 

hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan 

bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, dan 

kegiatan yang bertujuan untuk mengelola lingkungan 

hidupnya. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang 

berperan besar dalam perekonomian di Indonesia. Sumbangan 

sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam 

lima hal, yaitu: menyediakan sewasembada pangan membuat 

untuk memenuhi kebutuhan akan pangan bisa terpenuhi, 

meningkatkan permintaan akan produk industri sehingga 

mendorong diperluasnya sektor sekunder dan tersier, 

menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor atas 

meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian secara terus-

                                                           
3 A. A. Miftah, Ambok Pangiuk, dkk, Budaya Bisnis Muslim Jambu dalam 

Perspektif Kearifan Lokal, (Malang: Ahlimedia Press, 2020) h. 109 
4 Deddy Wahyudin Purba, dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Yayasan Kita 

Menulis, 2020) h. 37 
5 Siti Arwati, pengantar ilmu pertanian berkelanjutan, (makasar: CV. 

MediaTama, 2018) h. 29 
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menerus, meningkatkan pendapatan desa, dan memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat.
6
 

Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan 

segala upaya yang dilakukan dalam bidang pertanian untuk 

meningkatan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup para 

petani dengan menggunakan tenaga kerja, modal sumber daya 

alam dan keterampilan yang dimiliki. Usahatani harus mampu 

menciptakan keunggulan bersaing secara berkelanjutan yang 

mengacu pada kebutuhan pasar, potensi sumber daya, kondisi 

masyarakat dan kelembagaan yang ada.
7
 

Pendapatan adalah unsur penting dalam menyajikan 

informasi pada laporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar 

dari pada biaya poduksi yang dikeluarkan maka perusahaan 

akan memperoleh keuntungan atau laba. Namun sebaliknya 

jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya produksi yang 

telah dibebankan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. 

Salah satu penentu besarnya laba atau rugi adalah pendapatan. 

Keberhasilan perusahaan secara sederhana dapat dilihat dari 

tingkat pendapatan yang tinggi dalam suatu periode 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengertian 

pendapatan menurut IAI ( Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam 

(PSAK No. 23, 2012: Par 6) tentang akuntansi pendapatan 

pada paragraf 6 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus 

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas 

normal entitas selama suatu periode jika arus masuk itu 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal. SFAC No. 6 mendefinisikan 

pendapatan merupakan pemasukan atau peningkatan aktiva 

suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan 

atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat 

penyerahan atau akibat pembuatan suatu produk, pelayanan 

jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama 

                                                           
6 Iis Wahyu Nur Hidayati, Analisis Pengaruh Luas Lahan, Jumlah Produksi, 

Dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Delanggu 

Kabupaten Klaten, Skripsi (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017) h. 1 
7 Nur Zaman, Dkk, Ilmu Usahatani, (Yayasan Kita Menulis, 2020) h. 9 
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perusahaan yang berkesinambungan.
8
 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan merupakan unsur penting dalam 

meningkatkan laba dari seluruh aktifitas pemasukan atau 

peningkatan aktiva baik berupa barang atau jasa yang 

disajikan dalam laporan laba rugi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan petani adalah meningkatkan pendapatan. 

Pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima 

oleh para petani untuk jangka waktu tertentu sebagai balas 

jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangakan.
9
 

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju 

tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif 

rendah maka dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteran 

daerah tersebut akan rendah begitu pula sebaliknya. 

Pendapatan masyarakat saat ini merupakan yang sangat serius 

karena pendapatan yang diperoleh masyarakat selalu berubah-

ubah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini dapat 

dilihat dari dampak yang telah terjadi maupun yang akan 

muncul terhadap tingkat pendapatan petani Indonesia dan 

ketahanan pangan nasional. Sehingga hal ini akan 

memberikan dampak terhadap peningkatan penjulan yang 

mana nantinya juga berdampak terhadap peningkatan 

pendapatan.
10

 

Dalam meningkatkan pendapatan petani, salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memilih komoditi 

pertanian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta 

mempunyai potensi pasar yang cukup besar, salah satunya 

yaitu sektor holtikultura yang meliputi sayuran, buah-buahan, 

                                                           
8 Saharia Samsu, Analisis Pengakuan Dan Pengukuran pendapatan 

berdasarkan PSAK No. 23 Pada Pt. Misa Utara Manado, Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 

Juni 2013, Hal. 567-575 
9 Miftah dan Pangiuk A., Budaya Bisnis Islam Jambi Salam Perspektif 

Kearifan Lokal, (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2020) h, 189  
10 Mia Aprilia, Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap 

Pendpatan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung 

Desa Kmering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), 

Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) h. 7 
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dan bunga. Oleh karena itu, usahatani hortikultura merupakan 

usaha yang cukup menjanjikan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi petani, baik sebagai sumber penghasilan pokok 

maupun penghasilan tambahan. Adapun tanaman holtikultura 

yang dapat dibudidayakan yaitu tanaman semangka.  

Biaya Produksi adalah  rincian biaya yang dikeluarkan 

oleh produsen untuk membuat atau mengolah bahan baku 

menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Pada sektor 

pertanian biaya produksi adalah semua biaya yang 

dikeluarkan oleh petani selama masa tanam dari mulai 

penanaman sampai masa panen. Sementara dalam pandangan 

hukum Islam biaya produksi harus sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. 

Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 

bersumber dari pembiayaan yang halal dan terhindar dari riba. 

Dalam konsep ekonomi konvensional produksi dimaksudkan 

untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan 

tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk 

memberikan Mashlahah yang maksimum bagi konsumen. 

Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah 

memaksimalkan Mashlahah, memperoleh laba tidaklah 

dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum 

Islam.  

Semangka merupakan buah-buahan yang kini 

berkembang sebagai komoditas buah yang banyak 

dibudidayakan oleh para petani karena dapat memberikan 

keuntungan besar, karena masa panen buah semangka yang 

relatif pendek (antara 55-65 hari, sejak masa tanam) dan dapat 

diperoduksi sepanjang tahum.
11

 Buah semangka adalah buah 

yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia hal ini dapat 

kita lihat banyak penjual buah yang menjajakan buah 

semangka. Dengan adanya berbagai inovasi pertanian kini 

                                                           
 11 Sobir dan Firmansyah, Budi Daya Semangka, (Bogor: Penebar Swadaya, 

2010) h. 10 
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produktivitas hasil penen mengalami peningkatan sehimgga 

berdampak baik bagi para petani.  

Permasalahan yang dihadapi petani sering terjadi pada 

saat masa tanam tiba, salah satunya seperti meningkatnya 

biaya-biaya produksi pada pengunaan obat-obatan yang 

digunakan untuk menanguangi hama selama masa tanam, 

pengunaan pupuk yang lebih banyak dari sebelumnya akabat 

berkurangnya kesuburan tanah dan lain-lain yang 

mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Biaya produksi 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laba 

atau pendapatan. Jika biaya produksi yang dikeluarkan lebih 

besar dari pada pendapatan maka petani akan mengalami 

kerugian, tetapi jika biaya prouksi lebih kecil dari pendapatan 

maka petani akan mengalami keuntungan. Penurunan 

pendapatan juga bisa disebabkan oleh para petani itu sendiri, 

karena kurang memperhatikan banyaknya biaya yang 

dikeluarkan dalam pemeliharaan tanaman. 

 Seperti halnya di Desa Purbosembodo Kecamatan 

Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dimana para petani 

semangka di sana memiliki lahan yang luas dan jumlah hasil 

produksi yang melimpah. Namun belakangan ini terjadi 

permasalahan dimana para petani sering mengalami kerugian 

dari hasil panen akibat oleh tingginya biaya produksi yang 

tidak terduga seperti pengunaan pupuk yang lebih banyak dari 

sebelumnya, akibat dari penurunan kesuburan tanah dan biaya 

obat-batan yang digunakan untuk mengusir hama semakin 

sulit untuk diatasi, serta penghitungan biaya produksi hanya 

mengunakan penghitungan manual dengan cara mengira-ngira 

sehingga tidak ada kepastian barapa banyak baiya produksi 

yang dikeluarkan oleh petani selama masa tanam. 

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian pada petani buah semangka di 

Desa Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten 

Lampung Timur dengan judul “Pengaruh Biaya Produksi 

Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Menurut 
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Perspektif Islam (Studi Pada Petani Buah Semangka Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang). 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Dari penjelasan latar belakang di atas maka penelitian 

ini lebih mengarah kepada kenaikan biaya produksi diluar 

perkiraan disebabkan oleh pengunaan pupuk yang lebih 

banyak dari sebelumnya karena penurunan kesuburan 

tanah dan biaya obat-batan yang digunakan untuk 

mengusir hama semakin sulit untuk diatasi, serta 

penghitungan biaya produksi yang dilakukan oleh pateni 

hanya mengunakan penghitungan manual dengan cara 

mengira-ngira sehingga tidak ada kepastian barapa banyak 

baiya produksi yang dikeluarkan oleh petani selama masa 

tanam. Maka dari itu, banyak petani yang mengeluh pada 

saat musim panen tiba mengalami kerugian karena biaya-

biaya yang dikeluarkan terlalu banyak tidak sebanding 

dengan penghasilan yang didapat dari hasil  panen 

semangka. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui 

bagaimana biaya produksi petani buah semangka dalam 

upaya meningkatkan pendapatan petani di Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang. 

 

2. Batasan Masalah 

Agar pemaparan latar belakang masalah menjadi 

lebih fokus dan spesifik, maka peneliti perlu memberikan 

batasan masalah penelitian. Penulis memfokuskan 

penelitian pada pengaruh biaya produksi dalam upaya 

meningkatkan pendapatan petani menurut perspektif Islam 

(studi pada petani buah semangka desa purbosembodo 

kecamatan metro kibang). 
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D. Rumusan Masalah 

1. Apakah Biaya Produksi Berpengaruh terhadap Pendapatan 

Petani Buah Semangka di Desa Purbosembodo 

Kecamatan Metro Kibang ? 

2. Bagaimana Aktivitas Biaya Produksi terhadap Pendapatan 

Petani Menurut Perspektif Islam ? 

 

E. Tujuan 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Biaya Produksi terhadap 

Pendapatan Petani Buah Semangka di Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang. 

2. Untuk mengetahui Aktivitas Biaya Produksi terhadap 

Pendapatan Petani Menurut Perspektif Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain, sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu sarana pembelajaran dan menambah wawasan 

bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan 

dibidang penelitian ilmiah tersebut. 

b. Bagi Petani 

Menjadi sumber referensi bagi petani semangka 

untuk dapat meminimalisir biaya produksi tetapi tetap 

memaksimalkan pendapatan. 

2. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi bagi peneliti yang akan datang yang akan 

meneliti di bidang yang sama. 
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b. Penelitian ini diharapkan bisa diterapkan dengan 

kondisi yang ada di lapangan sesuai pemahaman 

terori yang diperoleh di bangku kuliah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

1. (Mira Rosalia: 2020), dengan judul “Pengaruh Biaya 

Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani 

Pinang Di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak 

Tanjung Jabung Timur”. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa ada pengaruh signifikan pada variabel biaya 

produksi (X1) terhadap pendapatan petani. Dengan nilai t 

hitung pada variabel biaya produksi (X1) adalah sebesar 

3,291 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001. Karena nilai 

t hitung lebih besar dari t tabel yaitu (3.855>3,291) dan 

nilai signifikan 0,001,<0,05 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Maka variabel biaya produksi (X1) memiliki 

pengaruh secara persial terhadap Pendapatan Petani Pinang 

Di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten 

Tanjung Tabung Timur.
12

 

2. (Nugra Hartono: 2013) dengan judul “Pengaruh Biaya 

Produksi Terhadap Pendapatan Usaha Perkebunan Kelapa 

Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) Di Desa Bukit Raya 

Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara”. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh biaya 

produksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Bukit 

Raya. Secara persial atau masing-masing variabel hanya 

variabel biaya penyusutan yang tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan usaha perkebunan kelapa 

sawit di Desa Bukit Raya. Variabel biaya pupuk, biaya 

herbisida dan biaya tenaga kerja secara persial berpengaruh 

                                                           
12 Mira Rosalia, Dengan Judul “Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual 

Terhadap Pendapatan Petani Pinang Di Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak 

Tanjung Jabung Timur, Skripsi ( Universitas Islam Negeri (UIN ) Sulthan Thaha 

Saifuddin) h. 69 
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signifikan terhadap pendapatan usaha perkebunan kelapa 

sawit di Desa Bukit Raya.
13

 

3. (Aditya Purnomo, Moehammad Fathorrazi, dan Sebastiana 

Viphindrartin: 2018) dengan judul “Pengaruh Biaya 

Produksi, Lama Usaha, Produktivitas Terhadap Pendapatan 

Petani Salak Pondoh Di Desa Pronojiwo Kabupaten 

Lumajang). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa biaya 

produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. 

Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% dapat 

diketahui biaya produksi berpengaruh signifikan dan 

bertanda positif terhadap pendapatan salak. Tanda positif 

menunjukan bila biaya produksi bertambah sebesar 1% 

maka pendapatan petani akan bertambah sebesar 

0,827951%. Ketika biaya produksi yang digunakan sedikit 

maka produksi petani akan sedikit sehingga berpengaruh 

terhadap penapatan petani, begitupun sebaliknya.
14

 

4. (Mia Aprilia: 2019) dengan judul “Pengaruh Biaya 

Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani 

Jagung Desa Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengujian persial 

variabel Biaya Produksi terhadap Pendapatan pada tabel, 

diperoleh dari hasil perhitungan variabel Biaya Produksi 

(X1) memperoleh nilai koefisien sebesar -1,986 nilai t-

statistik sebesar -1,129 dan nilai signifikan sebesar 0,041 

(<5%) berarti bahwa secara persial variabel Biaya Produksi 

(X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pendapatan (Y).  Artinya semakin besar biaya produksi 

yang dikeluarkan maka semakin sedikit pendapatan yang 

                                                           
13 Ibid, h. 20-27 
14 Aditya Purnomo, Moehammad Fathorrazi, dan Sebastiana Viphindrarti, 

Pengaruh Biaya Produksi, Lama Usaha, Produktivitas Terhadap Pendapatan Petani 

Salak Pondoh ( Di Desa Pronojiwo Kabupaten Lumajang). Jurnal, Ekonomi Bisnis 

Dan Akuntansi, 2018, Vol. V (1) h. 46 
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diperoleh masyarakat di Desa Komering Putih Kecamatan 

Gunung Sugih.
15

 

5. (Sri Rahayu: 2020) dengan judul “Pengaruh Biaya 

Produksi Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani 

Cengkeh Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirejo 

Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

berdasarkan pengujian persial (uji t) nilai thitung sebesar 

3.331 sedangkan ttabel sebesar 1,661 menunjukan bahwa 

nilai thitung > ttabel dengan signifikan sebesar 0,001 karena 

signifikan lebih kecil dari 5% (0,001<0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa secara persial biaya produksi (X1) 

mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan 

(Y).
16

 

6. (Iis Wahyu Nur Hidayanti: 2017) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Luas Lahan, Jumlah Produksi, dan Biaya 

Produksi Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan 

Delanggu Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa biaya produksi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap pendapatan petani padi. Nilai 

koefisien yang diperoleh dari analisis regresi linier 

berhanda adalah 1,324. Artinya, jika biaya produksi pada 

padi di Desa Sribit mengalami peningkatan sebesar 1% 

maka pendapatan petani akan meningkat sebesar 1.324% 

dengan syarat variabel lainnya bernilai konstan. Hasil uji 

persial adalah sebesar 0,000 0,05 dan thitung (1,228) ttabel 

(1,992). Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa 

biaya produksi berpengaruh positif dan signifikan ditolak. 

Hal ini karena semakin tinggi biaya produsi yang 

                                                           
15 Mia Aprilia, Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap 

Pendapatan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung 

Desa Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), 

Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) h. 93 
16 Sri Rahayu, Pengaruh Biaya Produksi Dan Harga Jual Terhadap 

Pendapatan Petani Cengkeh Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirejo Kabupaten 

Pacitan, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020) h. 85 
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dikeluarkan oleh petani di Desa Sribit, maka pendapatan 

yang diterima akan semakin turun.
17

 

 

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Baik dari 

segi objek ataupun subjek yang diteliti. Penelitian ini 

difokuskan pada pengaruh biaya produksi dalam upaya 

meningkatkan petani buah semangka di Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang. 

 

H.   Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan 

mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu 

dipaparkan sistematika penulisan yang merupakan kerangka 

dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan 

pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul/cover skripsi, 

halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan 

orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel (jika ada), daftar gambar (jika ada), dan 

daftar lampiran. 

 2.  Bagian Utama Skripsi 

Bagian utama skripsi terdiri atas bab dan sub bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB ini memuat tentang pendahuluan yang 

berisikan sub-sub bab yang terdiri dari penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

                                                           
17 Ibid, h.76 
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kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Pada BAB ini menguraikan tentang teori-teori yang 

relevan dengan judul skripsi ini dan hipotesis yang menjadi 

jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Teori 

yang digunakan dalam skripsi ini yaitu terdiri atas:  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada BAB ini mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang terdiri atas 

waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variable, instrumen penelitian, uji 

validitas dan reabilitas data, uji prasarat analisis, dan uji 

hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB ini terdiri atas hasil dari penelitian yang 

dilakukan serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Bab 

ini meliputi deskripsi data, dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

BAB V PENUTUP 

Pada BAB ini terdiri atas kesimpulan dan 

rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan. 

Kesimpulan berisi masalah yang akan diteliti serta hasil 

dari penyelesaian permasalahan tersebut yang bersifat 

analisis objektif. Sedangkan rekomendasi berisi anjuran 

yang ditujukan kepada pembaca, peneliti selanjutnya, 

investor, manajer, dan akademisi yang memerlukan 

informasi yang berkaitan dengan skripsi ini. 

3.  Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi terdiri atas daftar rujukan dan 

lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Signaling Theory 

Menurut Brigham dan Houston adalah tindakan 

perusahaan memberikan sinyal kepada investor tentang 

bagimana manajemen memandang perusahaan. Teori 

sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal 

keberhasilan atau kegagalan (agen) disampaikan kepada 

pemilik atau investor (prinsipal).
18

 

Teori sinyal merupakan suatu informasi yang 

menjadikan investor dan pelaku bisnis untuk pengambilan 

keputusan atas kondisi keuangan perbankan dimasa yang 

lalu, sekarang ataupun nanti, informasi yang disajikan 

terdiri keterangan, catatan atau gambaran keuangan dan 

juga dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian. 

Teori sinyal ini menunjukan bahwa informasi ini akan 

menjadi sinyal kepada para pengguna informasi laporan 

keuangan dari perusahaan, berupa informasi tentang 

kondisi perusahaan khususnya terkait kondisi keuangan 

perbankan kepada pemilik maupun pihak yang 

berkepentingan lainnya seperti para investor. Oleh karena 

itu, setiap perubahan perilaku terkait dengan pengelolaan 

keuangan dan keseimbangan keuangan akibat perubahan 

kondisi yang tidak terduga dalam sektor keuangan 

merupakan suatu bentuk kemampuan dalam menjaga 

stabilitas keuangan suatu Negara.
19

 

Secara umum, sinyal diartika sebagai isyarat yang 

dilakukan oleh perusahaan kepada investor. Sinyal tersebut 

                                                           
 18 T. Renald Suganda, Event Study Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar 

Modal Indonesia. (Malang: CV. Seribu Bintang, 2018) h. 68 

 19 Eko Sudarmanto, dkk. Manajemen Risiko Perbankan. (Medan: Yayasan 

Kita Menulis, 2021) h. 64 
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dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik yang langsung 

dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan 

lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Sinyal yang 

disampaikan melalui aksi korporasi dapat berupa sinyal 

positif dan sinyal negatif. Signaling Theory merupakan 

salah satu teori pilar dalam memahami manajemen 

keuangan.
20

 Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini 

yaitu apabila biaya produksi mengalami kenaikan akan 

berpengaruh terhadap besarnya pendapatan petani dimasa 

panen tiba.  

  

2. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu 

pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama 

seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya 

dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi 

landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.  

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam 

sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia 

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka 

syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan 

karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan 

tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong 

seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori 

(apriory judgement) benar atau salah tetap harus 

diterima.
21

 

Pembahasan mengenai ekonomi Islam dapat ditemui di 

dalam beberapa ayat Al-Qur’an, salah satunya adalah 

dalam Qur’an Surah An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi: 

                                                           
 20 Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaa 

Teori dan Kajian Empiris. (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017) h. 11 
21 21 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.   
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Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)  

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur‟an 

melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil 

seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan 

penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, 

berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara 

batil lainnya. 

3.  Pendapatan 

a.  Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang 

menambah ekuitas.
22

 Menurut pengertian akuntansi 

keuangan, pendapatan adalah peningkatan jumlah 

aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi 

sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada 

pihak lain dalam periode akuntansi tertentu.
23

 

Menurut Soekartawi, analisis pendapatan adalah 

penerimaan dikurangi dengan semua biaya yang 

                                                           
22  Syahril Effendi, Tukino, Akuntansi Berbasis Akrual pada Entitas 

Pemerintah Daerah, (Kepulauan Riau: Pertokoan Permata Rahayu, 2020) h. 103 
23  M. faud, dkk, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2006) h. 168 
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dikeluarkan dalam produksi. Untuk menghitung 

pendapatan usahatani dapat digunakan rumus sebagai 

berikut:
24

 

Pd  = TR - TC 

TR = P. Q 

TC = FC + VC 

Dimana : 

Pd  = Pendapatan usaha tani (Rp) 

TR = Total penerimaan (total reveneu) 

TC  = Total biaya (total cost) 

P  = Harga (Rp) 

Q  = produksi yang diperoleh dalam suatu usaha 

      (kg) 

FC  = Biaya tetap 

VC  = Biaya variabel ( Rp) 

Pendapatan adalah selisih antara pendapatan 

kotor usahatani atau penerimaan dengan total biaya 

usahatani. Pendapatan bersih ini sering pula disebut 

dengan Net Farm Income, dimana pendapatan bersih ini 

digunakan untuk mengukur berapa besar keuntungan 

yang diperoleh.
25

 

Menurut Soekatawi analisis pendapatan 

mempunyai kegunaan bagi petani, ada dua tujuan utama 

dari analisis pendapatan yaitu, menggambarkan keadaan 

yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Bagi 

seorang petani, analisis pendapatan memberikan 

bantuan mengukur apakah kegiatan usahanya berhasil 

atau tidak. Distribusi pendapatan yang merata 

                                                           
 24  Soekartawi. Analisis Usahatani (Jakarta: Universitas Indonesia. 2002), h. 

54 

 25 Nadir, Mutmainnah, Analisis usahatani perikanan nelayan patorani, 

(Makasar: CV Inti Mediatama, 2018) h.25 
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senantiasa diikuti dengan tingginya tingkat pendapatan, 

hal ini merupakan indikasi dari kehidupan rakyat yang 

sejahtera. Sampai saat ini ukuran untuk menentukan 

tingkat ditribusi pendapatan, masing-masing ahli 

mempunyai cara dan pendapat masing-masing. 

Pengukuran pendapatan di Indonesia telah sering 

dilakukan banyak ahli.
26

 

Dalam pendapatan usahatani ada dua unsur yang 

digunakan yaitu unsur permintaan dan pengeluaran dari 

usahatani tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian 

jumlah produk total dengan satuan harga jual, 

sedangkan pengeluaran atau biaya sebagai nilai 

penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang 

dikeluarkan pada proses produksi tersebut. Produksi 

berkaitan dengan penerimaan dan biaya produksi, 

penerimaan tersebut diterima petani karena masih harus 

dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan 

biaya yang dipakai dalam proses produksi tersebut.
 27

 

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara 

penerimaan usahatani dengan total biaya. Pendapatan 

usahatani ini dinilai dengan satuan rupiah. Pendapatan 

usahatani akan semakin tinggi bila penerimaan yang 

diperoleh tinggi disertai dengan biaya total yang 

dikeluarkan yang sedikit, maka mengakibatkan 

keuntungan petani yang semakin tinggi pula. 

Pendapatan petani diperoleh dari hasil penerimaan yang 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

petani selama masa tanam hingga panen.
28

 

Menurut Jhingan, pendapatan adalah penghasilan 

berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, 

pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan 

                                                           
26  Ibid, h. 28 
27 Soeratno, Pengantar ekonomi mikro. (Yogyakarta : Yogyakarta Pres 2003), 

h. 22 
28 Gustiyana, H. Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian. 

(Jakarta: Salemba empat  2004).  h. 114 
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atau menyebabkan bertambahnya kemampuan 

seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi 

maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan tersebut 

digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai 

kepuasan.
29

 

Sedangkan Mankiw, mengemukakan bahwa 

pendapatan perorangan (personal Income) adalah 

pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha 

yang bukan perusahaan. Pendapatan perorangan juga 

mengurangi pajak pendapatan perusahaan dan 

kontribusi pada tunjangan sosial. Sebagai tambahan, 

pendapatan perorangan ikut menghitung pendapatan 

bunga yang diterima rumah tangga yang berasal dari 

kepemilikan atas utang negara dan juga pendapatan 

yang diterima rumah tangga dari program transfer 

pemerintah sebagai tunjangan sosial. Pendapatan 

merupakan salah satu faktor ekonomi yang paling 

penting bagi petani. Tingkat pendapatan petani 

merupakan modal bagi petani dalam berusahatani. 

Tingkat pendapatan dapat menunjukkan kemampuan 

petani dalam mengelola usahataninya, khususnya dalam 

mengadopsi teknologi baru.
30

 

Sesuai definisi PSAK 23 (revisi 2010) 

pendapatan, pendapatan adalah arus masuk kotor dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktiva normal entitas 

selama suatu periode jika arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penam modal.
31

 

                                                           
 29 M. L Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Padang: PT. 

Raja Grafindo, 2003), h. 31 

 30 N.Gregory Mankiw, Teori Makroekonomi (Jakarta: Erlangga. 2006), h. 9 
31  Dwi Martini, dkk, akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK, (Jakarta 

Selatan: Salemba Empat, 2015) h. 204 
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Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh 

seseorang baik berupa uang maupun barang.
32

 Jadi dari 

dapat disimpulkan, pendapatan adalah jumlah 

penghasilan yang diterima dari berbagai bentuk 

aktivitas seperti menjual barang dan jasa yang 

mempunuyai nilai ekonomi. 

 

b.  Macam-Macam Pendapatan 

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis, adapun menurut lipsey pendapatan dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

1) Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang 

dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan 

sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan 

perorang. Sebagai pendapatan perorangan dibayar 

untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga 

yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak 

penghasilan. 

2) Pendapatan diposable merupakan jumlah 

pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau 

ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan 

perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
33

 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

 Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan petani, sebagai berikut:
34

 

                                                           
32 Deden Setiawan, Pengaruh Ekspektasi Pendapatan, Lingkungan Keluarga 

Dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha, Skirpsi, (Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2016) h. 19 
33  R. Soediro Mangundjojo, Sosial Ekonomi Masyarakat, (Jakarta: Direktorat 

Jendral, 2001) h. 5 
34  Gestry Romaito Butarbutar, Analisis Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Usaha Industry Makanan Khas Di Kota Tebing Tinggi, Jurnal, JOM fekon, Vol. 4 

NO. 1 2017, h 624 
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1) Modal 

 Modal adalah semua bentuk kekayaan 

yang dapat digunakan langsung maupun tidak 

langsung dalam proses produksi untuk menambah 

output. Modal atau biaya adalah salah satu faktor 

yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala 

kecil, menengah ataupun besar. 

2) Tenaga Kerja 

  Tenaga kerja bukan saja berarti jumlah 

buruh yang terdapat dalam perekonomian. Akan 

tetapi tenaga kerja juga meliputi keahlian dan 

keterampilan yang mereka miliki. Dari segi 

keahlian dan pendidikan tenaga kerja dibedakan 

menjadi 3 golongan, yaitu a) Tenaga kerja kasar 

merupakan tenaga kerja yang tidak berpendidikan 

atau rendah tingkat pendidikannya dan tidak 

memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan. b) 

Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja 

yang memiliki keahlian dari pelatihan atau 

pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang 

kayu, dan ahli mereparasi TV dan radio. Tenaga 

kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang 

memiliki pendidikan cukup dan ahli dalam bidang 

tertentu seperti, dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan 

insinyur. 

3) Lama usaha 

  Lama usaha merupakan lamanya pedagang 

berkarya pada usaha perdagangan yang sedang 

dijalani saat ini. Lamanya suatu usaha dapat 

menimbulkan pengalaman berusaha. Lama 

pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat 

pendapatan, lama seorang pelaku bisnis menekuni 

bidang usahanya akan mempengaruhi 

produktivitasnya sehingga dapat menambah 

efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih 
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kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama 

menekuni bidang usaha perdagangan akan 

semangkin meningkatan pengetahuan tentang 

selera atau perilaku konsumen.
35

 

4) Luas Lahan 

  Luas lahan akan mempengaruhi yang pada 

akhirnya mempengaruhi besar kecilnya jumlah 

produksi suatu usaha pertanian. Besar atau 

kecilnya jumlah produksi suatu usaha pertanian 

akan mempengaruhi pendapatan petani, yang mana 

petani mempunyai luas lahan akan mendapatkan 

hasil produksi yang banyak sehingga memperoleh 

pendapatan yang banyak pula, sedangkan petani 

yang memiliki luas lahan yang sempit maka 

menghasilkan produksi sedikit dan akan 

memperoleh penghasilan yang sedikit pula. 

5) Biaya produksi 

  Biaya produksi adalah sejumlah biaya 

yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-

kegiatan produksi. Beberpa biaya produksi 

bervariasi dengan output sementara yang lainnya 

tetap sepanjang kegiatan itu tetap memproduksi 

dengan output yang memaksimumkan laba melaui 

total keseluruhan jumlah biaya.
36

 

6) Kesempatan kerja yang tersedia. 

  Semakin banyak kesempatan kerja yang 

tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang 

bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut. 

7) Kecakapan dan keahlian. 

  Dengan bekal kecakapan dan keahlian 

yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan 

                                                           
35 Ibid, h 624 
36 Ibid, h 625 
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efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula 

pada terhadap penghasilan. 

8) Motivasi 

  Motivasi atau dorongan juga 

mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar 

dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, 

semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. 

9) Keuletan kerja 

  Pengertian keuletan dapat disamakan 

dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi 

segala macam tantangan. Bila saat menghadapi 

kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan 

sebagai bekal untuk menelitikearah kesuksesan dan 

keberhasilan.
37

 

 

d. Sumber Pendapatan 

Pada umumnya desa yang mayoritas berprofesi 

sebagai petani memeiliki keragaman mata pencaharian 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun suatu 

keluarga telah memiliki usahatani utama, namun tetap 

berusaha untuk mengupayakan berbagai jenis cabang 

usahatani lainnya maupun kegiatan tani produktif diluar 

usahatani, seperti kerajinan, memburuh keusahatani 

milik petani lain, betukang, berdagang, dan sebagainya. 

Pendapatan merupakan hal yang paling penting 

dimiliki oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. Setiap orang berusaha untuk 

memiliki pendapatan agar dapat memenuhi semua 

kebutuhan hidupnya paling tidak memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Untuk itu, berbagai pekerjaan dilakukan 

seseorang agar memperoleh pendapatan. Pendapatan 

rumah tangga pedesaan sangat bervariasi. Variasi itu 

                                                           
 37 Ibid, h 626 
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tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, 

tetapi juga karakteristik rumah tangga. Aksestabilitas ke 

daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan 

ekonomi sering kali merupakan faktor dominan 

terhadap variasi struktur pendapatan rumah tangga 

daerah pedesaan. Rumah tangga mendapatkan 

pendapatan imbalan mereka dari tiga sumber dasar:  

1) Dari upah atau gaji yang diterima dari imbalan 

tenaga kerja. 

2) Dari hak milik yakni: modal, tanah dan seterusnya. 

3) Dari pemerintah.  

Pendapatan dan kekayaan merupakan ukuran 

utilitas yang tak sempurna, keduanya tidak memiliki 

substansi yang berwujud. Pendapatan petani 

didefinisikan sebagai jumlah uang yang bisa 

dibelanjakan oleh suatu rumah tangga selama suatu 

periode tertentu tanpa meningkatkan atau menurunkan 

aset bersihnya.
38

 Adapun pendpatan keluarga menurut 

Gilarso pendapatan bersumber pada:
39

 

1) Usaha sendiri (wiraswasta), misalnya berdagang, 

mengerjakan sawah, menjalankan usahanya 

sendiri. 

2) Bekerja pada orang lain, misalnya bekerja dikantor 

atau perusahaan sebagai pegawai atau kariyawan 

(baik itu sebagai swasta maupun pemerintah). 

3) Hasil dari pemilik, misalnya sawah disewakan, 

punya rumah disewakan, punya uang dipinjamkan 

dengan bunga, uang pensiun bagi mereka yang 

sudah lanjut usia dan dulu bekerja pada 

pemerintahan atau instansi lain. 

                                                           
38 Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta : Edisi Ke-tiga, LP3Sh, 

1989). h. 7 
39 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro,(Yogyakarta : Kanisius, edisi 5, 

2008) h. 12  
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4) Sumbangan atau hadiah, misalnya bantuan 

keluarga, warisan, hadiah, tabungan dan lain-lain. 

5) Pinjaman atau hutang, ini merupakan uang masuk 

tetapi pada suatu saat harus dilunasi. 

 

e. Konsep Pendapatan 

Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu 

sebagai berikut:
40

 

1) Pendapatan dari gaji dan upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap 

kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji atau 

upah seseorang secara teoritis sangat tergantung 

dari produktivitasnya. 

2) Keahlian (skil) 

 Keahlian adalah kemampuan teknis yang 

dimiliki seseorang untuk mampu menangani 

pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi 

jabatanseseorang, keahlian yang dibutuhkan makin 

tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi. 

3) Mutu modal manusia (Human capital) 

 Mutu modal manusia adalah kapasitas 

pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang 

dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan 

(inborn) maupun hasil pendidikan dan latihan. 

4) Kondisi kerja (Working conditions) 

 Kondisi kerja adalah lingkungan di mana 

seseorang bekerja. Penuh risiko atau tidak. Kondisi 

kerja dianggap makin berat, bila risiko kegagalan 

atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk 

pekerjaan yang makin berisiko tinggi, upah atau 

                                                           
 40  Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro, 

(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010) h. 294   



 
 

27 

gaji makin besar, walaupun tingkat keahlian yang 

dibutuhkan tidak jauh berbeda. 

5) Pendapatan dari aset produktif 

 Aset produktif adalah aset yang memberikan 

pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada 

dua kelompok aset produktif. Pertama, aset 

finansial (financial assets), seperti deposito yang 

menghasilkan pendapatan bunga, saham yang 

menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal 

(capital gain) bila diperjualbelikan. Kedua, aset 

bukan finansial (real assets), seperti rumah yang 

memberikan penghasilan sewa. 

6) Pendapatan dari pemerintah (Transfer Payment) 

 Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan 

transfer (transfer payment) adalah pendapatan yang 

diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang 

diberikan. Di negara-negara yang telah maju, 

penerimaan transfer diberikan. 

 

f. Prinsip Pendapatan 

1) Hakikat dan Komponen pendapatan 

  Pendapatan telah diinterprestasikan sebagai 

berikut : 

a) Arus masuk aktiva bersih yang dihasilkan 

dari penjualan barang atau jasa 

b) Arus keluar barang atau jasa dari perusahaan 

kepelanggannya 

c) Produk perusahaan yang dihasilkan dari 

penciptaan barang atau jasa oleh usaha 

selama periode waktu tertentu. 

 Hendriksen mempertimbangkan bahwa: 
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a) Konsep produk lebih superior dibandingkan 

dengan konsep arus keluar, yang lebih 

superior dibandingkan dengan konsep arus 

keluar. 

b) Konsep produk adalah netral dalam hal 

pengukuran (jumlah) dan penentuan waktu 

(tanggal pengakuan) dari pendapatan, tetapi 

konsep arus masuk kas membingungkan baik 

pengukuran maupun penentuan waktu dengan 

proses pendapatan. 

 Pada dasarnya, ada dua pandangan 

mengenai komponen-komponen pendapatan. 

Pandangan luas atau komprehensif dari pendapatan 

memasukan semua penghasilan dari aktivitas 

bisnis dan investasi. Pandangan ini 

mengidentifikasikan semua perubahan dalam 

aktiva bersih yang berasal dari aktifitas penghasil 

pendapatan dan keuntungan atau kerugian lainnya 

yang berasal dari penjualan aktiva tetap dam 

investasi sebagai pendapatan. Menerapkan 

pandangan ini, Accounting Terminilogy Bulleetin 

No. 2 mendefinisikan pendapatan (revenue) adalah 

pendapatan berasal dari penjualan barang dan 

penyerahan jasa serta diukur dengan pembebanan 

yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau 

penyewa untuk barang dan jasa yang disediakan 

bagi mereka. Pendapatan juga mencakup 

keuntungan dari penjualan atau pertukara aktiva 

(selain saham yang diperdagangkan), bunga dan 

deviden yang diperoleh dari investasi, dan 

peningkatan lainnya dalam ekuitas pemilik kecuali 

yang berasal dari kontribusi modal dan 

penyesuaian modal.
41

 

                                                           
 41 Ahmed Reahi, Belkaoui, Accounting Theory Teori Akuntansi. (Jakarta: 

Salemba Empat, 2011) H. 278 
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2) Pengukuran Pendapatan 

Pendapatan diukur dengan nilai wajar 

imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai 

wajar adalah harga yang akan diterima untuk 

menjual asset atau harga yang akan dibayar untu 

mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur 

antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. 

Dalam banyak kasus,nilai pendapatan biasanya 

dapat ditentukan dengan mudah dari kontrak atau 

kesepakatan antara entitas dengan pembeli atau 

pengguna asset. Jumlah tersebut merupakan jumlah 

yang diterima atau dapat diterima setelah 

memperhitungkan diskon dagang dan potongan 

penjualan. 

Jumlah imbalan yang diterima biasanya 

berupa kas atau setara kas, sedangkan jumlah kas 

atau setara kas yang dapat diterima maksudnya 

adalah sebesar nilai yang dapat ditagihkan 

(piutang). Jika penerimaan kas atau setara kas 

ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan 

tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas 

yang diterima atau dapat diterima.
42

 

3) Pengakuan pendapatan  

 Permasalahan utama dalam akutansi 

pendapatan adalah menentukan saat kapan 

pendapatan diakui. Mengacu kepada perinsip 

pengakuan unsur laporan keuangan di kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

(KDP2LK), dengan demikian pendapatan diakui 

ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi 

akan mengalir kedalam perusahaan dan nilai 

manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. untuk 

masing-masing jenis pendapatan, berikut adalah 

                                                           
 42 Ibid,h. 205  
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penjelasan mengenai saat kapan umumnya kedua 

kondisi tersebut terpenuhi untuk dapat diakui 

sebagai pendapatan, antara lain: 

a) Penjualan barang, umumnya pendapatan 

diakui pada saat penjualan yaitu saat 

penyerahan barang. 

b) Pendapatan jasa, umumnya pendapatan diakui 

saat penyerahan jasa yang akan ditagihkan. 

c) Pendapatan yang berasal dari penggunaan 

aset, misalnya pendapatan bunga, sewa atau 

royalty, umumnya pendapatan dapat diakui 

pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset 

digunakan. 

d) Pendapatan yang berasal dari penjualan aset 

selain persediaan, umumnya pendapatan 

(keuntungan dari pelepasan aset) diakui pada 

saat penjualan atau pertukaran.
43

 

4) Pengakuan Pendapatan Selain Diwaktu Penyerahan 

Barang/Jasa  

Walaupun pada umumnya pendapatan 

diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, 

namun mungkin saja pendapatan diakui pada watu 

lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa 

maupun setelah penyerahan. Dalam hal ini, jika 

pendapatan diakui pada waktu yang berbeda dari 

waktu penyerahan, artinya kriteria pengakuan 

pendapatan terpenuhi sebelum atau baru terpenuhi 

sesudah penyerahan.
44

 

 

 

 

                                                           
  43 Ibid, h. 208 

 44 Ibid, h. 209 
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g.  Pendapatan Penjualan Barang 

 Menurut PSAK 23(Revisi 2010) pendapatan, 

entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang 

ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi: 

1) Enitas telah memindahkan resiko dan manfaat 

kepemilikan barang secara signifikan kepada 

pembeli itu 

2) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolan yang 

terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau 

sudah lagi memiliki kendali atau kontro yang 

efektif atas barang yang dijual 

3) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 

4) Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait 

transaksi tersebut akan mengalir keentitas. 

5) Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan 

dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur 

dengan andal. 

  Berikut ini adalah beberapa jenis transaksi 

penjualan yang memiliki perbedaan saat pengakuan 

pendapatan barang: 

1) Penjualan Bill And Hold 

Yang di maksud dengan penjualan Bill And 

Hold adalah penjualan barang dengan penundaan 

pengiriman barang. Penundaan pengiriman barang 

ini memang diminta oleh pembeli tandap 

memengaruhi waktu penagihan dan kesepkatan 

harga.
45

 

2) Penjualan Barang Dengan Instalasi  

  Penjualan barang dengan instalasi adalah 

penjualan barang yang ketika barang diantar 

ketempat pembeli, barang tersebut masih 

                                                           
 45 Ibid, h. 210 
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memerlukan proses pemasangan atau instalasi 

terlebih dahulu, sebelum akhirnya barang tersebut 

dapat digunakan oleh pembeli. 

3) Penjualan Dengan Pembayaran Dimuka 

  Pembayaran yang diterima dimuka sebelum 

barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai 

pendapatam. Penerimaan kas diakui sebagai 

peningkatan liabilitas.
46

 

4) Penjualan Dengan Retur 

  Beberapa kontrak penjualan memberi hak 

kepada konsumennya untuk meretur barang yang 

telah dibeli dan memperoleh kembalian uang atau 

pengurangan penagihan. Hak ini biasanya 

diberikan kepada penjual eceran. Hak retur ini bisa 

bersifat implisit atau eksplisit dan dapat bersifat 

persyaratan yang diwajibkan. Terkadang, jumlah 

retur mungkin hanya sedikit dapat diestimasi 

dengan andal. Namun ada kondisi lain dimana 

jumlah retur sangat tinggi.  

5) Penjualan Menggunakan Agen 

Banyak perusahaan menjual produknya 

melaui prantara agen atau prantara distributor. 

Agen bertugas memasarkan dan menyerahkan 

barang kepada konsumen akhir. Produsen 

(prinsipal) menyerahkan barang kepada agen dan 

selanjutnya agen tersebut yang menyerahkan 

barang kepada konsumen akhir. Biasanya agen 

menerima komisi dari penjualan tersebut. 

Pertanyaan yang sering muncul dalam transaksi 

yang melibatkan hubungan antara prinsipal dan 

agen ini adalah apakah agen mengakui pendapatan 

penjualan seluruhnya sebesar harga jual produk. 

Dalam hal ini agen hanya mengakui pendapatan 

                                                           
 46 Ibid, h. 211 
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sebesar komisi, bukan harga jual penuh, karena 

agen tidak menanggung resiko dan manfaat terkait 

penjualan tersebut.
47

 

6) Penjualan Barang Konsinyasi 

 Jenis kesepakatan penjualan yang 

melibatkan hubungan antara prinsipal dan agen 

juga bisa dilakukan dalam bentuk penjualan 

konsinyasi. Dalam kesepakatan penjualan 

konsinyasi, consignor (produsen atau wholesaler) 

mengirimkan barang pada consignee (diler), yang 

bertindak sebagai agen untuk menjual produk yang 

dimiliki oleh consignor. Consignor mengakui 

pendapatan sedangkan agen mengakui komisi 

penjualan. 

 Pada penjualan konsinyasi, consignor 

mengakui pendapatan hanya setelah menerima 

pemberitahuan penjualan dan menyerahkan kas 

dari consignee sesuai kesepakatan. 

 

h.  Pendapatan Jasa 

  Pendapatan jasa dapat bersifat jangka pendek 

maupun jangka panjang. Banyak kontrak jasa yang 

pelaksanaannya mencangkup beberapa periode 

akuntansi, seperti halnya pada kontrak jangka panjang 

di industri konstruksi. Pendapatan untuk kontrak yang 

penyelesaiannya meliputi beberapa periode akan diakui 

dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari jasa 

yang diberikan. Metode ini sering disebut metode 

presentase penyelesaian. Dalam pengakuan pendapatan 

jasa, titik paling kritikal berada pada jasa yang 

diberikan. Pendapatan diakui dalam priode akuntansi 

pada saat jasa diberikan. 

                                                           
 47 Ibid, h. 214 
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  Menurut PSAK 23 (Revisi 2010) Pendapatan, 

pendapatan jasa dapat diakui berdasarkan tahap 

penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat 

diestimasi dengan andal. Hasil transaksi dapat 

diestimasikan dengan andal ketika semua berikut ini 

terpenuhi, yaitu: 

1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. 

2) Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan 

dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. 

3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada 

akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. 

4) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya 

menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur 

dengan andal.
48

 

 

i.  Konsep Pendapatan Dalam Perspektif Islam 

Dalam pandangan Islam, kebutuhan memang 

menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, 

sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik 

adalah hal yang paling mendasar distribusi, retribusi 

setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan 

pribadi.
49

 Terdapat aturan halal dan haram dalam 

perspektif Islam terkait dengan pendapatan, 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an 

surat Al-Baqarah ayat 172 sebagai berikut: 

                      

             

 

                                                           
 48 Ibid, h. 116 
49 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana Renada Media Group, 2007), h. 132. 
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, 

makanlah di antara di antara rezeki yang baik-baik 

yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 

Allah, jika benar-benar kepadan-Nya kamu 

menyembah” (Q.S. Al-Baqarah : 172) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. 

Menghendaki segala sesuatau yang diusahakan didapat 

dengan cara halal. Maka dalam teori ekonomi Islam 

halal dan haram tetap menjadi prioritas utama dalam 

menentukan kebahagian di Dunia dan di akhirat kelak. 

Dalam perspektif Islam, penggunan harta juga harus 

dilakukan sesuai dengan syariah, yaitu kita dilarang 

menggunakan pendapatan yang telah dimiliki dengan 

sembarangan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-

Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 267 berikut ini : 

                      

                     

                       

       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah 

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji.”(Surat Al-Baqarah : 267) 
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Dalam konsep ekonomi konvensional produksi 

dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. 

Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang 

bertujuan untuk memberikan Mashlahah yang 

maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi 

Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan 

Mashlahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama 

berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam 

Al’quran Surah 57/Al-hadid ayat 7, Allah berfirman: 

                      

                     

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu 

yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. 

Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh 

pahala yang besar.” 

Oleh sebab itu, produksi dimaksudkan untuk 

mendapatkan utilitas, juga dalam rangka memperbaiki 

kondisi fisik material dan spiritual moralitas manusia 

sebagai sarana mencapai tujuan hidup sebagaimana 

digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagian dunia 

dan akhirat. Pada ekonomi Islam terdapat keyakinan 

adanya Allah SWT sehingga peran dan kepemilikan 

dalam ekonomi sudah menjadi takdir Allah SWT. 

Prinsip produksi di dalam tidak semata-mata hanya 

memaksimalkan keuntungan di dunia tetapi lebih pnting 

untuk mencapai secara maksimal keuntungan di akhirat. 

Menurut ulama‟ Malikiyah, pendapatan bersih 

atau laba dibagi menjadi tiga macam yaitu:
 50

 

                                                           
50 Husei Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntasi Islam ( Jakarta: Akbar 

Media Eka Sarana, 2001), h. 157. 
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1) Ar-Ribh At- Tijari (laba usaha), Ribh tijari dapat 

diartikan pertambahan pada harta yang telah 

dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari 

proses barter dan penjualan bisnis. Dalam hal ini 

termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena 

proses jual beli. 

2) Al-Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada 

barang dagangan sebelum penjualan. 

3) Al-Faidah, pertambahan pada barang milik yang 

ditandai dengan perbedaan antara harga waktu 

pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu yang baru 

berkembang dari barang-barang yang dimiliki. 

Menurut Ibnu Qudammah laba dari harta dagang 

ialah pertumbuhan pada modal, yaitu pertambahan nilai 

barang dagang. Dari pendapatan ini di pahami bahwa 

laba itu ada karena adanya pertambahan pada nilai harta 

yang ditetapkan untuk berdagang.
51

 

 Untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki 

merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat 

Islam dan merupakan tujuan ekonomi Islam dengan 

mencapai tujuan didunia dan diakhirat. Dalam Islam  

melakukan suatu pekerjaan adalah Ibadah, sebab tugas 

manusia dimuka bumi ini adalah tidak lain untuk 

beribadah. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah 

SWT dalam Qs. Adz-Dzariyat: 56 yang berbunyi: 

                  

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-

Ku 

 Secara umum, kebutuhan adalah dasar dari 

sistem distribusi, dimana pendistribusian menjadi 

                                                           
51 Ibid, h. 158 
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penting untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal 

yang dapat memberi kepuasan pada hajat dasar hidup 

penganutnya. Pada Islam, kebutuhan menjadi alasan 

untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan 

kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) 

adalah yang paling mendasar dalam sistem adalah 

distribusi kekayaan. 

Pendapatan menurut perspektif Islam adalah 

sebuah kebutuhan dimana pendistribusian menjadi 

sangat penting untuk diarahkan kepada penyediaan 

segala hal yang dapat memberi kepuasan pada hajat 

dasar hidup penganutnya. 

 

4.  Biaya dan Produksi 

a.  Biaya 

1) Pengertian Biaya 

 Biaya merupakan semua pengeluran untuk 

mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga. 

Barang atau jasa dapat dijual kembali, baik yang 

berkaiotan dengan usaha pokok perusahaan maupun 

tidak.
52

 Pengertian biaya menurut PSAK (Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangn) adalah kas dan setara 

kas yang dikeluarkan untuk memproduksi atau 

memperoleh barang atau jasa yang diharapkan 

mendatangkan manfaat atau keuntungan diwaktu 

yang akan datang.
53

 

 Definisi biaya dapat dilihat dari sudut 

pandang akuntansi keuangan dan akuntansi 

manajemen, istilah biaya (cost) diartikan sebagai 

pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh 

                                                           
 52 Ir. Kuswadi, Mba, Meningkatkan Laba Melalui Pendeklatan Akuntansi 

Keuangan Dan Akuntansi Biaya. (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2005) h. 19 

 53 Johar Arifin, Aplikai Excel untuk Perencanaan Bisnis (Business Plan). 

(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo) h. 114 
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beberapa barang atau jasa. Pengorbanan dapat 

diukur dengan uang tunai yang dibelanjakan, aktuiva 

tetap yang ditransfer, jasa yang diberikan, dan lain 

sebagainya. Sedangkan dalam akuntansi manajemen, 

istilah biaya (cost) digunakan dengan berbagai cara 

yang berbeda unutk tujuan yang berbeda. Alasannya 

terdapat beberapa jenis biaya yang berbeda, dan 

biaya yang diklasifikasikan menurut cara yang 

berbeda sesuai dengan kepentingan manajemen. 

Sedangkan secara terminologi, istilah biaya terbagi 

menjadi dua, yaitu cost dan expenses. Cost 

merupakan sumber daya ekonomi perusahaan yang 

digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Nilai 

cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang atau jasa, sampai barang atau 

jasa tersebut siap digunakan dalam aktivitas 

(operasi) perusahaan. Menurut disiplin akuntansi 

manajemen cost adalah biaya-biaya yang memberi 

manfaat di masa yang akan datang dank arena itu 

dikelompokkan (dicatat) dalam neraca. Pengorbanan 

sumber daya (cost) dapat diakui sebagai beban, 

apabila barang atau jasa memberi manfaat pada 

periode yang bersangkutan, maka digolongkan 

dalam perkiraan laba rugi (income statement).
54

 

 Istilah biaya tidaklah sama dengan beban 

(expense) dan kerugian (lose). Biaya adalah 

pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan 

untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna 

untuk masa yang akan datang atau mempunyai 

manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. 

Biaya bisanya tercemin dalam laporan posisi 

keuangan sebagai aset perusahaan.
55

 

                                                           
 54 Maisyah Kholmi, Akuntansi Manajemen. (Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2019 

 55 Firdaus Ahmad Dunia, dkk. Akuntansi Biaya Edisi 4 Revisi. (Jakarta: 

Salemba Empat, 2018) h. 22 
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2) Klasifikasi Biaya 

 Klasifikasi biaya diperlukan untuk 

menginformasikan dan menyajikan data biaya bagi 

manajemen untuk tujuan pengambilan keputusan. 

Sebelum memutuskan bagaimana menghimpun dan 

mengalokasikan biaya dengan baik, manajenen 

dapat melakukan pengklasifikasian biaya atas dasar, 

sebabai berikut:
 56

 

a) Objek Biaya 

Objek biaya merupakan suatu dasar yang 

didugunakan untuk melakukan perhitungan 

biaya. Perusahaan dapat memiliki banyak hal 

yang dapat dijadikan sebagai objek biaya, 

diantaranya adalah:
57

 

1. Produk. 

2. Jasa. 

3. Proyek. 

4. Pelanggan. 

5. Merek. 

6. Aktivitas. 

7. Departemen. 

  Objek biaya yang paling umum digunakan 

oleh perusahaan adalah produk, departemen, dan 

aktivitas. 

b) Hubungan Biaya dengan Objek Biaya 

 Biaya sering dikatogerikan dari segi 

hubungannya dengan suatu objek atau segmen 

operasi, yang sering disebut objek biaya. 

Terdapat dua jenis objek biaya yaitu objek biaya 

                                                           
 56 Tresno Lesmono, Akuntransi Biaya, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: 

Pusat Penerbitan Akademi YKPN, 1998) h. 7 

 57 Ibid, h. 23 
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antara dan objek biaya akhir. Objek biaya antara 

(intermediate cost object) adalah penghimpunan 

biaya yang dilaporkan yang lalu dialokasikan 

kepada obyek biaya lainnya, Sedangkan objek 

biaya akhir (final cost object) adalah titik 

penghimpunan biaya di mana tidak dilakukan 

lagi alokasi biaya. Objek biaya akhir yang paling 

lazim adalah produk. 

c) Biaya Terkendalikan dan Biaya Tidak 

Terkendalikan 

1. Biaya Terkendalikan 

 Suatu biaya dianggap sebagai biaya 

terkendalikan pada jenjang manajemen 

tertentu manakala lapisan manajemen tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi 

biaya. 

2. Biaya Tidak Terkendalikan 

 Biaya ini diluar kendali manajer karena 

tidak dapat mengotorisasinya. Missal biaya 

penyusutan mesin perlengkapan pabrik bagi 

manajer pemasaran menjadi biaya tidak 

terkendalikan. Karena manajer tersebut tidak 

memiliki wewenang untuk mengotorisasi 

pemakaian mesin pabrik. 

  Dalam akuntansi biaya, biaya diklasifikasikan 

sebagai berikut:
 58

 

d) Biaya Relevan dan Biaya Tidak Relevan 

Dalam rangka pengambilan keputusan, 

biaya relevan harus memiliki manfaat yang 

paling tinggi. Agar biaya disebut relevan, maka 

biaya tersebut harus berbeda pada waktu 

dilakukan perbandingan pemilihan keputusan. 

                                                           
 58 Mulyadi, Akuntansi Biaya. (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2007) h. 8 
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Apabila suatu biaya meningkat, menurun, muncul 

ataupun menghilang pada suatu tindakan yang 

berbeda dievaluasi, maka biaya boleh disebut 

relevan. Sedangkan biaya tidak relevan adalah 

biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. 

e) Biaya Berdasarkan Departemen 

 Pengelompokan biaya berdasarkan 

departemen dapat membantu manajemen dalam 

menentukan harga pokok produk yang lebih tepat 

sehingga pengukuran laba menjadi lebih akurat. 

Pengelompokan biaya berdasarkan departemen 

juga bermanfaat untuk pengendalian biaya 

produksi, terutama biaya overhead pabrik. Dalam 

perusahaan manufaktur terdapat jenis dua 

departemen atau bagian, sebagai berikut: 

1. Departemen Produksi 

 Departemen produksi merupakan unit dalam 

perusahaan manufaktur yang memproduksi 

barang dan jasa. Biaya yang terjadi dalam 

departemen ini seluruhnya dibebankan secara 

langsung kepada barang dan jasa yag 

diproduksi.  

2. Departemen Pendukung 

 Departemen pendukung merupakan suatu unit 

dalam perusahaan yang secara tidak langsung 

terlibat dalam kegiata produksi. Departemen 

ini memberikan jasa kepada departemen-

departemen lain dalam perusahaan. Baik 

departemen produksi maupun departemen 

pendukung lainnya. Contoh departemen 

pendukung adalah departemen pemeliharaan, 

utilitas, perencanaan dan pengendalian 

produksi, sumber daya manusia, akuntansi 

biaya, kafetaria, dam lain-lain. 
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 Semua biaya yang terjadi dalam departemen 

ini dikelompokan sebagai biaya overhead pabrik. 

Sehubungan dengan pembebanan biaya overhead 

ke departemen-departemen manufaktur tersebut 

di atas dapat mengelompokan biaya-biaya atas 

beban departemen langsung dan biaya 

departemen tidak langusng, sebagai berikut: 

1. Beban Departemen Langsung 

Beban departemen langsung adalah 

biaya-biaya yang terjadi atau berasal dari 

suatu departemen dan langsung dapat 

dibebankan pada masing-masing departemen, 

baik departemen produksi maupun 

departemen pembantu. 

2. Beban Departemen Tidak Langsung 

Beban departemen tidak langsung 

adalah biaya-biaya yang terjadi dimana 

manfaatnya diterima secara bersama oleh 

beberapa departemen, sehingga biaya tersebut 

tidak dapat dibebankan secara langsung pada 

masing-masing departemen, tetapi 

dialokasikan dengan menggunakan basis 

tertentu.
59

 

f) Perilaku Biaya 

Ditunjau dari perilaku biaya terhadap 

perubahan dalam tingkat kegiatan atau volume 

maka biaya-biaya dapat dikategorikan dalam tiga 

jenis biaya, yaitu:  

1. Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya-biaya yang 

nilai totalnya berubah secara langsung seiring 

dengan adanya perubahan pada tingkat 

                                                           
 59 Ibid, h. 28 
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aktivitas atau volume, baik volume produksi 

ataupun volume penjualan tetapi nilai per 

unitnya tidaklah berubah. Contoh biaya 

variabel adalah biaya bahan baku lanhgsung, 

biaya tenaga kerja langsung, beberapa elemen 

dalam biaya overhead pabrik, dan biaya 

penjualan.
60

 

2. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya-biaya yang 

nilainya secara total tetap atau tidak berubah 

dengan adanya perubahan pada tingkat 

aktivitas atau volume dalam batas-batas dari 

tingkat kegiatan yang relevan atau dalam 

periode waktu tertentu. Biaya tetap per unit 

akan berubah seiringnya dengan adanya 

perubahan pada volume produksi. Contoh 

biaya tetap antara lain adalah beban 

penyusutan peralatan beban sewa bangunan 

pabrik. 

3. Biaya Semi-Variabel 

Biaya semi-variabel adalah biaya-biaya 

yang memiliki unsur biaya tetap dan unsur 

biaya variabel. Untuk tujuan perencanaan dan 

pengendalian biaya, biaya semi-variabel harus 

dipisah menjadi elemen biaya tetap dan 

elemen biaya variabel. Unsur tetap ini 

biasanya merupakan biaya minimum yang 

harus dikeluarkan untuk jasa yang digunakan. 

Contoh biaya semi-variabel adalah biaya 

listrik dan biaya telepon.
61

 

 

 

                                                           
 60 Ibid, h. 29 

 61 Ibid, h. 31  
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g) Biaya Berdasarkan Periode Akuntansi 

Dalam pengklasifikasian biaya sehubungan 

dengan periode akuntansi, biaya-biaya dibedakan 

berdasarkan waktu atau kapan biaya-biaya 

tersebut terbebankan terhadap pendapatan. 

Pengklasifikasian seperti ini berguna bagi 

manajemen dalam membandingkan beban-beban 

dengan pendapatan secara layak dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan. Sehubungan 

dengan periode akuntansi ada dua kategori 

kelompok biaya, yaitu sebagai berikut: 

1. Biaya Produk 

Dalam perusahaan manufaktur, biaya 

ini sama dengan biaya produksi yaitu biaya 

bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. Pada 

saat terjadinya biaya produk dicatat dan 

dialokasikan sebagai persediaan dan 

dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. 

Setelah persediaan terjual maka biaya dari 

persediaan akan menjadi “beban pokok  

penjualan” yang nantinya akan dikurangkan 

dari penjualan pada laporan laba rugi. 

2. Biaya Periode 

Biaya-biaya periode adalah biaya-biaya 

yang tidak berkaitan dengan persedian atau 

produk tetapi berhubungan dengan periode 

waktu atau periode akuntansi. Biaya periode 

bermanfaat untuk memperoleh 

pendapatandalam beberapa periode akuntansi 

tetapi ada juga yang memberi manfaat hanya 

untuk periode akuntansi yang berjalan. 

Contoh biaya periode dalam perusahaan 
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adalah biaya pemasaran dan biaya 

administrasi.
62

 

3) Akuntansi Metode Harga Pokok Pesanan 

Dalam perusahaan manufaktur seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, seluruh biaya produksi 

dicatat dalam akun pengendali yaitu barang dalam 

proses. Arus biaya dan pencatatan untuk biaya bahan 

baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Akuntansi Biaya Bahan Baku 

Pada dasarnya ada dua jenis transaksi yang 

mempengaruhi bahan baku, yaitu: 

1. Pengambilan dan Penerimaaan Bahan Baku 

Pada sistem perpetual, pembelian dan 

penerimaan bahan baku dicatat dengan 

mendebit akun persediaan bahan baku, 

sedangkan pada sistem periodik akun 

pembelian akan dibebit.  

2. Pencatatan Pengeluaran dan Pemakaian Bahan 

Baku 

Setiap pengeluaran bahan baku dari gudang 

penyimpanan bahan baku untuk pemakaian di 

pabrik, harus didasarkan pada Bukti 

Permintaan Bahan Baku (BPB) yang dibuat 

oleh karyawan bagian produksi.
63

 

b) Akuntansi Biaya Tenaga Kerja 

Pencatatan dan pembebanan biaya tenaga kerja 

untuk penentuan harga pokok dan pekerjaan-

pekerjaan yang dilaksanakan, pada dasarnya 

                                                           
 62 Ibid, h. 33  

 63 Ibid, h. 71 
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dilakukan dalam dua tahap pencatatan sebagai 

berikut: 

1. Mencatat total gaji dan upah untuk tenaga-

tenaga kerja langsung dan tenaga-tenaga kerja 

tidak langsung dihimpun dari kartu-kartu 

waktu. 

2. Mengalokasikan total gaji dan upah menjadi 

biaya tenaga langsung yang akan dibebankan 

keakun barang dalam proses dan biaya tenaga 

kerja tidak langsung akan dibebankan kea kun 

biaya overhead pabrik. 

c) Akuntansi Biaya Overhead Pabrik 

Pencatatan biaya overhead pabrik yang 

dibebankan kepada pekerjaan atau produk 

berdasarkan tarif dihimpun dalam akun biaya 

overhead pabrik yang dibebankan, sedangkan 

biaya overhead pabrik yang sesungguhnya seperti 

bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidka 

langsung, penyusutan dan lain-lian dihimpun 

dalam akun biaya overhead pabrik. Pada akhir 

periode akuntansi akun biaya overhead pabrik 

yang dibebankan ditutup kea kun biaya overhead 

pabrik.
64

 

 

b.  Produksi 

1) Pengertian Produksi 

 Menurut Rosyidi, produksi adalah setiap 

proses yang menciptakan nilai atau memperbesar 

nilai suatu barang atau usaha yang menciptakan dan 

memperbesar daya guna barang.
65
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 65 Rosyidi, Suherman, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori 

Ekonomi Mikro & Makro. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 51 
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 Menurut pendapat Sugiarto, produksi adalah 

suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. 

Kegiatan tersebut dalam kegiatan ekonomi biasa 

dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi 

menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat 

dihasilkan dari pemakaian jumlah output dengan 

menggunakan teknologi tertentu.
66

 

 Sedangkan menurut Setiadi, produksi adalah 

suatu kegiatan yang dapat menciptakan guna baik 

waktu, bentuk maupun tempat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tersebut 

dapat beruoa barang atupun jasa tetapi produksi 

diartikan juga sebagai suatu kegiatan mengubah 

sumber-sumber kedalam produk atau proses 

mengubah input menjadi output.
67

 

 Pada saat kebutuhan seseorang masih sedikit, 

kegiatan konsumsi dan produksi sering kali 

dilakukan sendiri, yaitu seseorang memproduksi 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Namun, seiring 

dengan semakin beragamnya kebutuhan dan 

keterbatasan sumber daya, maka seorang tidak dapat 

lagi memproduksi sendiri barang dan jasa yang 

dibutuhkannya, sehingga ia membutuhkan pihak lain 

untuk memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya 

tersebut. Kegiatan produksi merupakan kegiatan 

ekonomi yang memadukan berbagai kekuatan 

melalui suatu proses tertentu yang dilakukan secara 

terus menerus oleh suatu lembaga usaha. Perpaduan 

kekuatan tersebut, misalnya perpaduan antara faktor 

produksi sumber daya alam dan sumber daya 

                                                           
 66 Sugiarto, dkk.. Manajemen Produksi . (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007) h. 43 

 67 Nugroho J. Setiadi,. Business Economics And Managerial Decision 

Making. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) H. 35 
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manusia serta antara faktor produksi modal dan 

kewirausahaan.
68

 

 

2) Fungsi Produksi 

 Fungsi produksi adalah usaha menciptakan 

dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk 

memenuhui kebutuhan dan orang yang 

menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau 

dipasarkan. Untuk itu dibutuhkan faktor-faktor 

produksi.
69

 

 Secara umum, fungsi produksi adalah suatu 

fungsi yang menunjukan hubungan teknis antara 

hasil produk fisik (output) dengan faktor-faktor 

produksi (input). Produk fisik dihasilkan oleh 

bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus, 

yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Untuk 

menggambarkan dan menganalisis peranan 

masing-masing faktor produksi terhadap produksi 

fisik, dari sejumlah faktor produksi yang 

digunakan, salah satu faktor produksi dianggap 

sebagai variabel (berubah-ubah).
70

  

 Fungsi produksi merupakan hubungan teknis 

antara produksi dan input yang digunakannya. 

Fungsi produksi juga mempresentasikan batas 

kemungkinan output  dihasilkan berdasar level 

penggunaan input dalam produksi. Dengan kata 

lain, sepanjang garis fungsi produksi merupakan 

titik-titik dimana output secara maksimal 

                                                           
 68 Putong, Iskandar, Teori Ekonomi Mikro. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2005) H. 107 
69 Bachrudin Sjaroni, dkk, Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2019) h. 97 
70 Rita Hanafie, pengantar ekonomi pertanan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2010) h. 168 
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dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan 

input.
71

 

 

3) Tujuan Produksi 

Tujuan dari kegiatan produksi mencapai dua 

hal pokok yaitu: 

a. Memenuhi kebutuhan setiap individu. 

b. Merealisasikan kemandirian. 

 Dalam upaya merealisasikan pemenuhan 

kebutuhan ada beberapa hal yang perlu dilakukan, 

yaitu : 

a. Melakukan perencanaan. Perencanaannya 

mencakup produksi, penyimpanan, pengeluaran 

dan distribusi. 

b. Mempersiapkan sumberdaya manusia dan 

pembagian tugas yang baik. 

c. Memperlakukan sumber daya alam dengan baik. 

d. Keragaman produksi dalam rangka memenuhi 

kebutuhan konsumen 

e. Mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata 

uang.
72

 

Secara umum, kegiatan produksi yaitu 

menghasilkan barang dan jasa, dengan tujuan 

sebagai berikut: 

a. Memenuhi Kebutuhan Manusia 

Manusia memiliki beragam kebutuhan 

terhadap barang dan jasa. Itu semua harus 

                                                           
71 Sujarwo, Ekonomi Produksi Teori Dan Aplikasi, (Malang: UB Press, 2019) 

h. 14 

 72 Noprin, Pengantar Ekonomi Mikro. (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000) h. 

25 
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dipenuhi dengan kegiatan produksi. Apalagi 

jumlah manusia terus bertambah. 

b. Mencari Keuntungan/Laba 

Dengan memproduksi barang dan jasa, 

produsen (orang-orang yang memproduksi) 

berharap bias menjualnya dengan memperoleh 

laba sebanyak-banyaknya. 

c. Menjaga Keberlangsungan Hidup Perusahaan 

Produksi barang dan jasa, produsen akan 

memperoleh pendapatan dan laba dari 

produknya. Pendapatan dan laba tersebut dapat 

digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup 

perusahaan termasuk kehidupan para karyawan. 

d. Meningkatkan Mutu dan Jumlah Produksi 

Produsen selalu berusaha memuaskan 

keinginan konsumen. Dengan berproduksi, 

produsen punya kesempatan melakukan uji 

coba/eksperimen untuk meningkatkan mutu 

sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dari 

produksi sebelumnya.
73

 

4) Produktivitas 

Produktivitas adalah perbandingan dari 

beberapa keluaran dengan beberapa pemasukan. 

Dalam teori produksi, dikenal beberapa cara yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, 

yaitu : 

a. Ekstensifikasi 

Peningkatan produktivitas dengan cara 

menambah jumlah faktor produksi yang 

digunakan. 
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Ekonomi Mikro & Makro. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 69 
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b. Intensifikasi 

Dilakukan dengan cara memaksimalkan 

kapasitas faktor produksi yang telah ada. 

c. Rasionalisasi 

Peningkatan produktivitas dilakukan 

dengan mengeluarkan kebijakan yang akan 

meningkatkan efisiensi produksi.
74

 

5) Jangka Waktu Produksi 

Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, 

perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input 

yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap 

perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat 

dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka 

panjang, antara lain sebagai berikut. Jangka pendek 

(short run) yaitu jangka waktu ketika input variabel 

dapatdisesuaikan, namun input tetap tidak dapat 

disesuaikan. Sedangkan jangka panjang (long run) 

merupakan satu waktu dimana seluruh input 

variabelmaupun tetap yang digunakan perusahaan 

dapat diubah. 

 

c.  Biaya Produksi 

1) Pengertian Biaya Produksi 

 Menurut Pendapat Hansen dan Mowen 

menyatakan bahwa biaya produksi merupakan biaya 

yang berkaitan dengan pembuatan barang dan 

penyediaan jasa. Biaya produksi dapat diklarifikasi 

senagai biaya produksi langsung, biaya tenaga kerja, 

dan biaya overhead pabrik.
75

 Menurut Sutrisno, 

                                                           
 74 Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002) h. 30 

 75 Achmad Slamet dan Sumarli, “Pengaruh Perkiraan Biaya Produksi Dan 

Laba Yang Diinginkan Terhadap Harga Jual Pada Industri Kecil Genteng Pres”, 

Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, Dinamika, Vol. 11, 12. 2002, h. 51   
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menyatakan biaya produksi adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk selesai.
76

 

 Biaya produksi dapat diartikan sebagai semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan 

mentah yang akan digunakan untuk mencapai 

barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan 

tersebut. Biaya produksi secara garis besar 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya eksplisit 

dan tersembunyi (imputed cost). Biaya eksplisit 

adalah pengeluaran yang berupa dengan pembayaran 

dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi 

dan bahan mentah yang dibutuhkan. Adapun biaya 

tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap 

faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu 

sendiri.
77

 

 Biaya produksi adalah keseluruhan biaya 

yang di keluarkan oleh perusahaan untuk mendanai 

aktivitas produksi. Biaya produksi di harapkan bisa 

minimal, tetapi harus di pahami secara integratif 

dengan hasil produksi.
78

 

 Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah 

pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang 

berwujud maupun bukan. Analisis biaya 

berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. 

Analisis yang fundamental dalam menerangkan 

biaya adalah fungsi hubungan antara biaya dengan 

tingkat outout yang akan dicapai dalam satu periode. 

Faktor produksi adalah biaya yang dinilai dengan 

                                                           
76  Febriana Martiana Langdong, Penerapan Target Costing Dalam 

Perencanaan Biaya Produksi Pada CV. Sinar Mandiri, Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1, 

2016 h. 1411 
77 M. Nur Rianto,dkk, Teori Mikroekonomi Suatu Perbandiangan Ekonomi 
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uang sehingga total biaya mencerminkan jumlah 

faktor produksi yang dikorbankan. Pembahasan teori 

biaya menggunakan dua ansumsi, yaitu:
79

 

1) Perusahaan bergerak pada pasar persaingan 

sempurna. Harga output ditentukan pasar. 

2) Faktor produksi yang digunakan adalah barang 

dan modal tenaga kerja. Dalam jangka pendek 

hanya tenaga kerja yang bersifat variabel. 

 Biaya produksi dapat dikatakan efisiensi 

apabila pengeluaran biaya tersebut tidak terjadi 

suatu pemborosan serta mampu menghasilkan output 

produk dengan kuantitas dan kualitas yang baik, 

untuk itu diperlukan suatu usaha yang sistematis 

pada perusahaan dengan cara membandingkan 

prestasi kerja dengan rencana dan membuat 

tindangan tepat atas perbedaannya. 

 Pengertian produksi tersebut mencakup 

segala kegiatan, termasuk prosesnya, yang dapat 

menciptakan hasil, penghasilan dan pembuatan. 

Oleh karena itu, produksi meliputi banyak kegiatan 

seperti pabrik membuat sekian pasang sepatu, ibu 

rumah tangga memasak makanan untuk santapan, 

malam keluarga, petani memanen padi di sawah, dan 

lain sebagainya.
80

 

 Biaya produkai adalah biaya yang 

diperlakukan untuk memperoleh bahan baku 

(mentah) dari pemasuk dan mengubahnya menjadi 

produk selesai yang siap dijual. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa, biaya produksi adalah suatu 

modal yang dikeluarkan dan digunakan untuk 

                                                           
 79 Lukman Hidayat, Suhandi Salim, Analisis Biaya Produksi Dalam 
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 80  Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi (Jakarta: Prenada Media Group, 

2009), h. 67 



 
 

55 

memproduksi bahan mentah menjadi bahan barang 

jadi yang mempunyai nilai jual guna meningkatkan 

pendapatan usaha. 

 

2) Unsur- Unsur Biaya Produksi 

 Unsur-unsur biaya produksi meliputi sebagai 

berikut:
 81

 

a. Bahan baku langsung 

 Semua bahan baku yang secara fisik bisa 

diidentifikasikan sebagai bagian dari barang 

jadi dan yang dapat ditelusuri pada barang jadi 

itu dengan cara yang sederhana dan ekonomis. 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk 

bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku 

diartikan sebagai bahan yang menjadi 

komponen utama yang membentuk satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk 

jadi. Pengertian bahan baku berdasarkan 

definisi di atas adalah bahan yang secara 

menyeluruh membentuk suatu produk. Biaya 

bahan ini dapat langsung di bebankan ke 

produk karena pengamatan fisik dapat 

digunakan untuk mengukur kuantitas yang 

dikonsumsi oleh setiap produk. Penilaian 

apakah bahan tersebut termasuk bahan baku 

atau bahan langsung, bahan setengah jadi 

tergantung dari perusahaan itu sendiri sesuai 

dengan kebutuhan akan bahan tersebut dalam 

proses produksi. 

b. Tenaga kerja langsung 

 Yaitu biaya bagi para tenaga kerja yang 

ditempatkan dan digunakan dalam menangani 

                                                           
 81 Horngren Charles T, Pengantar Akuntasi Manajemen Jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga, 1993), H. 75 
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kegiatan-kegiatan proses produk jadi yang 

secara langsung diterjunkan dalam kegiatan 

produksi mengenai segala peralatan produksi 

dan usaha itu dapat terwujud.
82

 

c. Biaya overhead 

 Yaitu didefiniskan sebagai bahan tidak 

langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan 

biaya pabrik lainnya, seperti biaya 

pemeliharaan pabrik, yang tidak secara mudah 

didefinisikan atau dibebankan pada suatu 

pekerjaan.  

 

3) Macam-Macam Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Macam-macam biaya 

produksi, yaitu antara lain:
 83

 

 

a. Biaya Tetap 

 Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak 

ditentukan oleh besarnya volume usahatani, 

sifatnya konstan untuk periode waktu tertentu. 

Contoh: biaya sewa lahan, biaya penyusutan, 

biaya traktor, biaya pajak, biaya gaji manager. 

b. Biaya Variabel 

 Biaya variabel adalah biaya yang besar 

kecilnya tergantung dari volume usahatani, 

semakin luas lahan yang dikelola otomatis 

semakin besar beban biayanya. Contoh: biaya 
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benih, biaya pestisida, biaya pupuk, dan biaya 

upah tenaga kerja. 

c. Biaya Total 

 Biaya total adalah jumlah biaya tetap dengan 

biaya variabel. 

d. Biaya Tetap Rata-Rata 

 Biaya tetap rata-rata adalah biaya yang 

dibebankan pada setiap unit produksi. 

e. Biaya Variabel Rata-Rata 

 Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel 

yang dibebankan pada setiap unit produksi. 

f. Biaya Total Rata-Rata 

 Biaya total rata-rata adalah biaya total yang 

dibebankan pada setiap unit produksi. 

g. Biaya Marginal 

 Biaya marginal adalah tambahan biaya karena 

adanya tambahan satu unit produksi. 

h. Biaya Pabrikasi 

1) Biaya langsung adalah biaya yang langsung 

dalam proses produksi suatu barang/jasa, 

seperti gaji tenaga kerja produksi dan 

pembelian bahan baku. 

2) Biaya tidak langsung adalah biaya yang yang 

tidak langsung dikeluarkan untuk proses 

produksi, seperti gaji sekuriti, gaji office boy, gaji 

bagian administrasi, dan sebagainya. 

i. Biaya Nonpabrikasi  

1) Biaya pemasaran yaitu biaya yang diperlukan 

untuk memperoleh pesanan dan menyediakan 

produk bagi pelanggan. 
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2) Biaya administrasi yaitu biaya yang 

dibutuhkan untuk mengelola organisasi dan 

menyediakan dukungan bagi kariyawan 

Departemen. 

3) Biaya bersama yaitu biaya yang berasal dari 

penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua 

departemen atau lebih. 

4) Biaya gabungan yaitu biaya yang terjadi 

dalam proses produksi yang menghasilkan 

dua atau lebih produk jadi.
 84

 

 

4) Faktor-Faktor Biaya Produksi 

 Faktor produksi yaitu segala sesuatu yang 

dibutuhkan  perusahaan untuk menunjang 

kelancaran aktivitas selama proses produksi dengan 

harapan untuk menambah nilai lebih dari produk 

yang dihasilkan. Ada 4 (empat) yang termasuk 

faktor produksi, yaitu:
 85

 

a. Sumber Daya Alam 

  Sumber daya alam yaitu semua kekayaan 

yang tersedia di bumi untuk dimanfaatkan oleh 

perusahaan ketika menjalankan aktivitas 

pembuatan produk. 

b. Sumber Daya Manusia 

  Sumber daya manusia yaitu orang yang 

secara langsung terlibat dalam proses produksi 

untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Perkembangan suatu perusahaan sangat 

bergantung dengan sumber saya manusia yang 

ada. 
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c. Sumber Daya Modal 

  Sumber daya modal merupakan seluruh 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai 

bentuk pendukung dalam pelaksanaan aktivitas 

untuk menghasilkan barang dan jasa selama 

proses produksi. 

d. Sumber Daya Pengusaha 

 Sumber daya pengusaha yaitu suatu elemen 

produksi yang memanfaatkan sumber daya, 

seperti sumber daya alam, sumber daya manusia 

dan sumber daya modal untuk menjalankan 

aktivitas operasional perusahaan. 

 

5) Konsep Biaya Produksi 

 Dalam analisis biaya, terdapat beberapa 

konsep biaya sebagai berikut:
86

 

a. Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit 

 Biaya Eksplisit (biaya langsung) yaitu 

pengeluaran- pengeluaran nyata dari kas 

perusahaan untuk mendapatkan, membeli atau 

menyewa jasa-jasa faktor-faktor produksi dan 

sejumlah bahan mentah yang pada dasarnya 

berasal dari transaksi yang dilakukan perusahaan 

dalam rangka usahanya. Selain itu, ada juga biaya 

yang disebut biaya implisit (imputed cost), yaitu 

biaya produksi yang diperhitungkan dari faktor-

faktor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan 

dipakai dalam proses produksinya sendiri, seperti 

keahlian wirausaha pemilik perusahaan, modal 

sendiri yang digunakan dan bangunan perusahaan 

yang dimilikinya. 
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b. Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung 

  Biaya langsung adalah biaya yang secara 

langsung terlibat dalam proses produksi, seperti 

biaya untuk membeli bahan baku, biaya tenaga 

kerja yang berhubungan secara langsung dalam 

proses produksi. Sedangkan biaya tidak langsung 

adalah biaya yang dikeluarkan tidak secara 

langsung berkenaan dalam proses produksi yang 

dihasilkan (karena adanya unsur biaya 

penggunaan fasilitas bersama) seperti biaya 

overhead pabrik. 

c. Biaya Variabel dan Biaya Tetap 

  Biaya Variabel adalah biaya yang besarnya 

tergantung pada output yang dihasilkan (biaya 

berubah), Sedangkan biaya tetap adalah biaya 

yang tidak tergantung pada banyak atau 

sedikitnya produk yang dihasilkan. 

d. Biaya Opportunity dan Biaya Historis 

  Biaya Opportunity (biaya kesempatan) adalah 

nilai dari sumber-sumber ekonomi dalam 

penggunaan alternatif yang paling baik. 

Maksudnya adalah memilih suatu hal dan 

mengorbankan sesuatu yang lain, dengan kata 

lain opportunity cost adalah nilai barang dan jasa 

yang menjadi alternatif yang lain. Dalam proses 

produksi biaya opportunitas adakalanya eksplisit 

(jelas) adakalanya menjadi bagian biaya implisit 

(tidak jelas). Biaya Historis adalah biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pada waktu membeli 

faktor produksi. 

e. Opportunity Cost dan Pasar 

  Dalam sebuah definisi dinyatakan bahwa di 

pasar yang berfungsi dengan baik, jika semua 

biaya dimasukkan harga sama dengan 
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opportunity, artinya dalam pasar sempurna di 

mana konsumen memiliki banyak alternative 

harga untuk sebuah produk relatif bersaing. 

 

6) Konsep Biaya Produksi Dalam Perspektif Islam 

 Produksi merupakan pengambilan manfaat 

dari setiap partikel pada alam semesta adalah 

merupakan tujuan ideologi umat muslim. Hal ini 

jelas karena merupakan kewajiban keagamaan bagi 

manusia terhadap dunia dan ia secara langsung 

bersumber pada pandangan Islam mengenai manusia 

dan alam semesta. Karena Islam mengancang tujuan 

ini dengan dua sasaran, yaitu ajaran etik (ahlak) dan 

hukum. Dalam pandangan Islam, Produksi 

merupakan upaya untuk meningkatkan tidak hanya 

kondisi materialnya tetapi juga moralnya dan 

sebagai sarana untuk mencapai diakhirat kelak.
87

 

Pentingnya suatu kegiatan produksi diatur dalam 

Q.S Al-Huud ayat 61 

                          

                       

                       

Artinya “Dan kepada Tsamud (kami utus) 

saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya 

                                                           
87 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfa Beta, 2013), 

h.146. 
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Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S Al-Huud 

ayat 61) 

 

Kegiatan produksi menurut siddig 

sebagaimana yang dikutip M.Nur Rianto 

didefinisikan sebagai penyediaan barang dan jasa 

dengan memperhatikan nilai keadilan dan 

kemanfaatan (Mashlahah) bagi masyarakat. 

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa kegiatan 

produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah 

terikat dengan manusia dan eksistensinya dalam 

aktivitas ekonomi. Secara garis besar setiap 

kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan 

prinsip syariat harus menjadi target dari suatu 

kegiatan produksi, dimana produksi adalah proses 

mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber 

daya menjadi output dalam rangka meningkatkan 

dan memberi maslahah bagi manusia.
88

 Biaya 

Produksi dalam ekonomi Islam berpedoman kepada 

Al-Qur’an dan Hadist, yang berarti sumber dan 

penggunaan biaya produksi harus dengan cara yang 

halal. 

Biaya Produksi dalam Islam juga harus 

didasarkan pada prinsip efisiensi dalam penggunaan 

sumber daya, seperti penggunaan sumber daya 

tanah & air yang tidak berlebihan, prinsip 

efektifitas dalam penggunaan waktu, serta prinsip 

keadilan bagi pekerja dalam hal pengaturan 

waktu kerja dan upah yang harus diterima. 

Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi 

adalah meningkatkan kemashlahatan yang bisa 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya: 

                                                           
88 M. Nur Rianto, Teori Mikroekonomi (Jakarta: Kencana prenada Media 

Group, 2010), h. 150 
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a. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat 

moderat. 

b. Menemukan kebutuhan masyarakat dan 

pemenuhnya. 

c. Menyiapkan persediaan barang dan jasa dimasa 

depan. 

d. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan 

ibadah kepada Allah SWT. 

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, 

yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada 

takaran moderat. Pertama, produsen hanya 

menghasilkan barang dan jasa yang menjadi 

kebutuhan meskipun belum tentu merupakan 

keinginan konsumen. Barang dan jasa yang 

dihasilkan harus menimbulkan sifat rill bagi 

kehidupan yang Islami. 

Meskipun produksi hanya menyediakan 

sarana kebutuhan manusia tidak berarti bahwa 

produsen sekerdar bersikap reaktif terhadap 

kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, 

kreatif dan invatif menemukan berbagai barang dan 

jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. 

Orientasi kedepan seperti ini akan mendorng 

produsen untuk terus menerus untuk melakukan riset 

dan pengembangan guna menemukan berbagai jenis 

kebutuhan, teknologi yang diterapkan, serta berbagai 

standar lain yang sesuai dengan tuntutan masa 

depan. 

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana 

bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. 

Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang 

paling orsinil dari ajaran Islam. Dengan kata lain, 

tujuan produksi adalah mendapatkan berkah yang 
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secara fisik belum tentu dirasakan oleh pengusaha 

itu sendiri.
89

 

 

5. Hubungan Variabel Biaya Produksi (X) Terhadap 

Pendapatan (Y) 

Hubungan biaya produksi dengan pendapatan dapat 

di perhitungkan untuk seluruh usahatani sebagai suatu unit 

selama periode tertentu, misalnya pada tanam dan panen. 

Dalam hal ini semua biaya produksi dijumlahkan 

kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang di 

peroleh. Biaya produksi sangat menentukan tingkat 

keuntungan. Karena keuntungan adalah selisih antara 

permintaan (revenue) dengan biaya (cost). Jika biaya turun, 

maka keuntungan produsen atau penjual akan meningkat 

dan seterusnya akan mendorong untuk meningkatkan 

jumlah pasokan ke pasar.
90

 Jadi dapat disimpulkan, 

hubungan biaya produksi dengan pendapatan sangatlah 

mempengaruhi tingkat pendaptan petani, jika 

meminimalisir biaya produksi maka pendapatan akan 

meningkat. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berpikir merupakan inti dari teori yang 

telah dikembangkan yang mendasari perumusuan hipotesis. 

Yaitu teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi 

jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah. 

Argumentasinya dapat ditarik dari temuan-temuan penelitian 

sebelumnya. Sekaran mengemukakan bahwa, kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik 

                                                           
89 Misbahul Ali, Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Lisan 

Al-Hal Vol. 7 No. 1, 2013, h. 21 
90 Ibid, h. 38 
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akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang 

akan diteliti.
91

 Konsep penelitian ini terdiri dari vriabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen atau 

bisa disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang 

bergerak baik dalam induvidu atau yang berada dilingkungan 

yang mempengaruhi suatu perilaku. Sedangkan variabel 

dependen adalah faktor yang diamati dan diukur untuk 

menentukan efek variabel independen.
92

 

 Dalam penelitian ini, variabel independen (bebas) 

adalah biaya produksi (X), sedangkan variabel dependen 

(terikat) adalah pendapatan petani (Y). 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1  

Kerangka Berpikir 

Keterangan: 

  = Uji Persial (t) 

 

C. Hipotesis 

 Seperti yang ditulis dalam kerangka pemikiran, 

hipotesis adalah pernyataan hubungan antara variabel dengan 

variabel, yang bersifaat sementara atau bersifat dugaan, atau 

yang masih lemah. Dapat juga dinyatakan dalam kalimat lain, 

yakni hipotesis adalah pernyataan hubungan antara dua 

                                                           
91 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2018) h. 158 
92 Ibid, h. 43 

Biaya Produksi (X) Pendapatan (Y) 

Menurut Perspektif Islam 
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variabel atau lebih, yang bersifat sementara, atau bersifat 

dugaan, atau yang bersifat masih lemah.
93

 

1. Pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan 

 Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan 

ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi 

suatu barang. Sumber-sumber biaya produksi yang terdiri 

dari sumber-sumber tetap dan sumber-sumber variabel. 

Semua faktor produksi yang dipakai merupakan 

pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi 

sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. 

Oleh sebab itu, pengetahuan akan besarnya biaya produksi 

lalu merupakan prakondisi untuk mengetahui besarnya laba 

atau keuntungan. 

 Penelitian yang dilakukan Mira Rosalia, pengujian 

hipotesis menunjukan ada pengaruh signifikan pada 

variabel biaya produksi (X1) terhadap pendapatan petani. 

Dengan nilai thitung pada variabel biaya produksi (X1) 

adalah sebesar 3,291 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,001. Karena nilai thitung lebih besar dari t tabel yaitu 

(3.855>3,291) dan nilai signifikan 0,001,<0,05 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. Maka variabel biaya produksi 

(X1) memiliki pengaruh secara persial terhadap 

Pendapatan Petani Pinang Di Desa Sungai Rambut 

Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Tabung Timur. 

 Berdasarkan teori dan didukung oleh hasil penelitian 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah pengaruh biaya produksi dalam upaya 

meningkatan Pendapatan Petani Menurut Perspektif Islam 

(Studi Pada Petani Buah Semangka Di Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang) 

Ho : Biaya produksi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Petani Buah Semangka di Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang. 

                                                           
93 Ibid, h. 45 
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H1 : Biaya produksi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Petani Buah Semangka di Desa 

Purbosembodo Kecamatan Metro Kibang. 
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