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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Kelapa 

Kelapa di Indonesia merupakan tumbuhan serbaguna dari akar, batang, 

bunga, buah dan daun dapat digunakan baik sebagai obat tradisional ataupun 

untuk kehidupan sehari-hari seperti masakan, kayu bakar, dan perabotan 

rumah tangga. Batang pohonnya dapat untuk bahan bangunan, perkakas 

rumah tangga, hiasan, dan lain-lainnya. Daun kelapa dapat digunakan untuk 

permbungkus makanan (terutama yang agak muda) dan bila dianyam dapat 

untuk atap, sedang lidi selain untuk membuat sapu juga untuk barang 

kerajinan tangan, seperti taplak meja alas piring makan, tirai, tempat koran, 

hiasan dinding ataupun asesoris rumah tangga lainnya. Daun dan bunga yang 

masih muda dapat dijadikan bahan sayur atau lauk. Serabut buah kelapa bila 

dianyam dapat mejadi kesed, matras, tali, sapu, karpet dan lain-lain. 

Tempurung kelapa dapat dibuat peralatan rumah tangga alat masak seperti 

gayung & mangkuk, sendok, dan lain-lain dan sebagian besar lainnya untuk 

bahan bakar secara langsung atau dalam bentuk arang (Taryati, 2010). 

Kelapa (Cococ Nucifero) merupakan tanaman monokotil yang berasal 

dari suku aren-arenan. Tanaman ini hampir dimanfaatkan disetiap bagiannya 

oleh manusia sehingga dinamakan tanaman serbaguna. Tanaman kelapa 

kadang juga bercabang, namun hal ini merupakan keadaan yang abnormal. 

Dalam tata nama suatu sistematika (Taksonomi) tumbuh-tumbuhan tanaman 

kelapa adalah sebagai berikut: 
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Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatoplryta 

Sub-Divisio : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Ordo   : Palmales 

Familia  : Palmae 

Genus   : Cocos 

Spesies  : Cocos nucifera L. 

Kelapa merupakan tanaman yang mempunyai batang tunggal, akar 

serabut, tebal, dan berkayu, berkerumun membentuk bonggol. Adaptif 

terhadap lahan berpasir seperti pantai. Batang beruas-ruas, berkayu, dan 

kayunya kurang baik digunakan untuk bangunan. Daun tersusun secara 

menyirip sejajar tunggal, warna daun hijau kekuningan. Bunga dilindungi oleh 

bractea, terdapat bunga jantan dan betina. Biji kelapa dilindungi oleh 

tempurung dan serabut tebal, perkecambahannya bisa mencapai waktu 6bulan. 

Kelapa sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Tidak 

hanya buahnya tetapi seluruh bagian tanaman mulai dari akar, batang, sampai 

kepucuk tanaman dapat dimanfaatkan, sehingga pohon kelapa sering disebut 

pohon kehidupan (tree of life) (Warsino, 2003). 

 

B. Kerajinan Tempurung atau Batok Kelapa 

Tempurung kelapa merupakan lapisan keras yang mempunyai 

ketebalan 3-5 mili meter. Banyak kandungan silica (SiO4) yang membuat 

tempurung kelapa menjadi keras, kandungan lainya adalah lignin dan 

methoxyl. Kandungan tersebut akan bervariasi kadarnya tergantung 
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lingkungan tumbuhnya (Franklin, 1991) Tempurung atau batok kelapa 

merupakan salah satu bagian kelapa yang dipergunakan atau dimanfaatkan 

oleh manusia. 

Tempurung kelapa banyak dimanfaatkan sebagai barang kerajinan, 

barang kebutuhan rumah tangga, sovenir, bahar, bakar, dan masih banyak 

manfaat tempurung kelapa untuk menambah nilai jual tempurung kelapa. 

Pengolahan tempurung kelapa sebagai produk kerajinan termasuk ke dalam 

subsektor industri kerajainan. Tempurung kelapa, merupakan bagian dari buah 

kelapa yang paling keras. Untuk membuat kerajinan atau memanfaatkan 

tempurung yang keras tersebut, tentu saja harus menggunakan alat yang dapat 

memotong tempurung dengan baik. Alat tersebut seperti bor atau grenda 

dengan mata bor yang bermacam-macam. Dengan alat tersebut akan 

dihasilkan berbagai bentuk kepingan tempurung sesuai yang diinginkan 

(Taryati, 2010). 

 

C. Biaya Produksi 

Produksi dalam arti ekonomi mempunyai pengertian semua kegiatan 

untuk meningkatkan kegunaan atau faedah suatu benda. Kegiatan ini dengan 

mengubah bentuk atau menghasilkan barang baru (Sriyadi, l99l). Produksi 

adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu 

barang. Produksi ini merupakan suatu proses kombinasi dan koordinasi 

materil dan kekuatan dalam pembuatan suatu barang atau jasa. 
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Biaya produksi merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk usaha 

tani yaitu dari penanaman sampai penjualan, baik dari dalam maupun luar 

usahatani. Biaya dibedakan atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap 

adalah biaya penggunaan tidak habis dipakai dalam satu masa produksi. 

Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang habis dipakai dalam satu masa 

produksi. Biaya tetap dan biaya variabel ini dapat dilakukan bila usahatani 

terjadi dalam jangka pendek bila sudah menyangkut semua biaya menjadi 

variabel dengan adanya penelusuran dan perubahan–perubahan tertentu 

(Soekartawi, 1995). 

Menurut (Soekartawi, 2004) penerimaan usahatani adalah perkalian 

antara produksi dengan harga jual produk. Biaya usaha tani biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (voriable cost). Biaya tetap ini umumnya & didefinisikan sebagai biaya 

yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang 

diperoleh banyak atau sedikit, contohnya alat produksi. Biaya tidak tetap 

didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi 

yang diperoleh, contohnya biaya untuk produksi seperti tenaga kerja biaya 

bahan baku dan lain-lain. 

Biaya penyusutan hanya diperhitungkan terhadap investasi harta tetap. 

Biaya penyusutan yaitu biaya yang harus dikeluarkan dan diperuntukan 

sebagai pengganti investasi harta tetap, yang pada waktu tertentu tidak dapat 

digunakan lagi atau rusak (Horngreb dkk, 1997). Karena biaya penyusutan 

diperhitungkan setiap tahun selama masa ekonomi suatu alat maka biaya 

penyusutan dihitung sebagai biaya tetap. Dalam analisis finansial biaya 

penyusutan dihitung sebagai biaya tetap. 
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D. Harga 

Harga merupakan nilai yang dikeluarkan atau dibayarkan dalam satuan 

mata uang atau alat tukar yang lain dengan suatu barang tertentu. Harga 

merupakan elemen pokok karena langsung berhubungan dengan permintaan 

hasil total dimana dalam penetapan harga ini dapat berbeda-beda dari satu 

tempat ketempat yang lain (Winardi, l998). Harga juga yang nantinya 

berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan di pasar. 

Harga adalah satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan penjualan (Kotler, 1996). Dilihat dari sudut 

produsen harga mempengaruhi pendapatan dan kelangsungan hidupnya. Ini 

berarti bahwa harga dalam hal ini adalah harga jual suatu produk akan 

mempengaruhi kelangsungan hidup usaha dari produsen. Apabila harga jual 

produk yang dijual melebihi dari harga yang ada dipasaran maka produk yang 

dijual tidak akan ada pembelinya atau kalaupun ada tentu tidak sesuai dengan 

target penjualan. oleh karena itu maka usaha yang yang sudah dikelola akan 

mengalami kemunduran bahkan mungkin akan mati. Sebaliknya jika harga 

produk yang dijual di bawah harga pasar hanya karena ingin memperoleh 

banyak pelanggan, akibatnya tidak mendapat untung dan itupun akan 

menyebabkan kemunduran usaha karena tidak ada pemasukan atau tidak ada 

modal. Untuk itu dalam menetapkan harga jual produk harus sesuai dengan 

harga dipasaran dengan tujuan agar usaha tetap hidup. 
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E. Pendapatan 

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban yang timbul dari penyerahan jasa/barang atau aktivitas usaha 

lainnya dalam suatu periode. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan 

kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan 

(Soemarso, 1999). Sedangkan menurut (Sugiri, 2002) pendapatan adalah tiap-

tiap tambahan aktiva atau pengurangan kewajiban yang timbul karena usaha 

perusahaan, baik berupa penyerahan jasa-jasa maupun penjualan barang. 

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari hasil penjualan maupun 

penerimaan dari hasil-hasil sampingan. Pendapatan usahatani ini terbagi 

menjadi dua yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih usaha tani. 

Pendapatan kotor (gross farm income) adalah nilai total produk usaha tani 

dalam waktu tertentu baik yang dijual maupun tidak untuk menghitung 

pendapatan kotor semua komponen yang tidak dijual harus dinilai berdasarkan 

harga pasar. Pendapatan bersih usaha tani (net farm income) adalah selisih 

pendapatan kotor usaha tani dengan pengeluaran total usaha tani (Soekartawi, 

2002). Pendapatan bersih usaha tani mengukur imbalan yang diperoleh 

keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi tenaga kerja, 

pengolahan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan 

ke dalam usaha tani. Pengeluaran total usahatani merupakan nilai semua input 

yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk 

tenaga kerja keluarga petani. Hubungan antara pendapatan, harga, dan bianya 

dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 2002): 
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Pd = TR – TC     (I) 

Pd  =  TR – (FC + VC)  (2) 

Pd  =  (Y.Fy) - (FC + VC)  ( 3) 

Keterangan: 

Pd  = keuntungan usaha tani 

TR = total penerimaan 

TC = total biaya 

FC = biaya tetap 

VC = biaya tidak tetap atau biayavariable 

Y   = produksi yang diperoleh dalam usahatani 

Py  = hargaper satuan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai 

berikut (Soekartawi, 2002): 

1. Kesempatan kerja yang tersedia semakin banyaknya kesempatan kerja 

yang tersedia berarti semakin banyak pendapatan yang bisa diperoleh dari 

hasil kerja tersebut. 

2. Kecakapan dan keahlian dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi 

akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya 

berpengaruh pula pada pendapatan. 

3. Keuletan bekerja pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, 

keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan bila suatu saat 

menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal 

untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan. 
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4. Banyak sedikitnya modal yang dipergunakan seseorang sangat 

mempengaruhi besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan. Suatu 

usaha yang besar akan memberi peluang yang besar pula terhadap 

pendapatan yang akan diperoleh. 

 

F. Kontribusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah 

sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi bahwa kontribusi sesuatu 

yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau 

kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi merupakan besarnya persentase 

sumbangan suatu usaha terhadap pendapatan petani pengrajin. 

Konsep rumah tangga menunjukkan pada arti ekonomi dari suatu 

keluarga, seperti sebagaimana keluarga itu mengelola kegiatan ekonomi 

keluarga, pembagian kerja dan fungsi, kemudian beberapa jumlah pendapatan 

yang diperoleh atau konsumsinya serta jenis produksi dan jasa yang dihasilkan 

jika keluarga semakin besar, membuka kesempatan bagi pencari pendapatan 

(income earner) akan memberikan kontribusinya terhadap pendapatan 

keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolerasi positif antara 

banyaknya pencari pendapatan dan tingkat pendapatan (Handayani dan Artini, 

2009). 

Kontribusi pendapatan pada satu jenis kegiatan terhadap total 

pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang 

digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah 

tangga cenderung dipengaruhi oleh sumber pendapatan. Jenis-jenis 
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pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian umummya tidak terkait 

dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun (Nurmanaf, 

2006). 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Eka (2015) telah melakukan penelitian tentang kontribusi 

agroindustri gula kristal (gula semut) terhadap ekonomi rumah tangga 

pengrajin gula kelapa di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten 

Banyumas menyimpulkan bahwa, rata-rata kontibusi pada usaha agroindustri 

gula kelapa kristal terhadap total pendapatan keluarga petani pengrajin di Desa 

Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yaitu 44,56 

persenper petani pengrajin. Dari rata-rata pendapatan keluarga petani 

pengrajin yaitu sebesar Rp 16.156.727,31, sedangkan rata-rata kontribusi dari 

usaha non agroindustri gula kelapa kristal yaitu sebesar 55,44 persen per 

petani pengrajin, walaupun nilai kontribusi dari usaha agro industri gula 

kelapa kristal lebih kecil di bandingkan dengan nilai kontribusi non usaha 

agroindustri gula kelapa kristal, Kontribusi ini mampu membantu petani 

dalam menambah pendapatannya. Karena harga gula kelapa Kristal lebih 

tinggi dibandingkan harga gula kelapa cetak biasa, oleh karena itu mereka 

tetap menjalankan usaha agroindustri ini. 

Isnaini (20l3) melalakukan penelitian tentang kontribusi kerajinan 

anyaman bambu terhadap pendapatan keluarga petani pengrajin di Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, biaya 

rata-rata yang dikeluarkan untuk usaha kerajinan anyaman bambu setiap 

bulannya meliputi biaya penyusutan alat dan biaya bahan baku. Besarnya 
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biaya tetap Rp. 18.790 dan biaya variable Rp. 1.518.856. Total dari biaya tetap 

dan biaya variable adalah Rp. 1.537.646. Pendapatan pada usaha kerajinan 

anyaman bambu terdiri atasan pendapatan usaha kerajinan anyaman bambu 

dan pendapatan non kerajinan anyaman bambu. Besamya pendapatan rata-rata 

Rp. 10.649.041 selama satu tahun. Sedangkan pendapatan nonkerajinan 

anyaman bambu rata-rata Rp. 6.661.800 dari sektor pertanian. Sedangkan 

pendapatan dari sektor pertanian sebesar Rp. 4.161.000, dan pendapatan non 

pertanian sebesar Rp 2.4l6.800. Dari 50 sampel petani pengrajin terdapat l0 

sampel petani pengrajin yang memiliki pekerjaan non pertanian seperti 

pegawai negeri, pedagang, dan lain-lain. Kontribusi usaha kerajinan anyaman 

bambu rata-rata 64,78 persen, rata-rata pendapatan Rp. l7.3l0.841 rata-rata 

kontribusi sektor pertanian 26,57 persen, rata-rata pendapatan pertanian 8,65 

persen, artinya usaha kerajinan mampu menambah pendapatan keluarga 

sebesar 64,78 persen dari pendapatan di luar usaha kerajinan. 
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