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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia usaha kecil mempunyai peran yang sangat penting untuk 

penopang perekonomian. Pada umumnya sektor penggerak utama perekonomian 

di Indonesia selama ini adalah usaha kecil, masalah ekonomi dan sosial dalam 

negeri seperti jumlah dari tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan distribusi 

pendapatan, urbanisasi, jumlah pengangguran yang besar, serta proses 

pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan adalah 

masalah yang sering dikaitkan di negara berkembang seperti di negara Indonesia, 

untuk itu perkembangan dari usaha kecil diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap upaya penganggulangan masalah tersebut. 

Peran UMKM dalam perekonomian yang ada di Indonesia dapat dilihat 

dari: (1) pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia 

lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan 

ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber 

inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui 

kegiatan ekspor (Setyawati, 2009). 

Perkiraan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah pada tahun 2017 

dan beberapa tahun ke depan, peranan yang penting dan strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional terdapat dalam UMKM. Di Indonesia pada tahun 

2014 terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM hal tersebut menurut data dari 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

 

Di Kabupaten Semarang peran usaha kecil khususnya di beberapa wilayah 

sangat penting dalam menunjang perekonomian. Tahu adalah salah satu dari 

usaha kecil yang memiliki potensi untuk berkembang, terdapat sekitar 500 

industri tahu di Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang terdapat usaha kecil 

pembuatan tahu yang berada di Bandungan Jawa Tengah. 
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Kecamatan Bandungan yang berada di sebelah selatan Kota Semarang 

terletak di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bandungan 

memiliki luas 48,23 Km2. Kecamatan Bandungan ini terbagi menjadi 9 Desa, ada 

Desa Mlilir, Desa Duren, Desa Jetis, Desa Sidomukti, Desa Kenteng, Desa Candi, 

Desa Banyukuning, Desa Jimbaran, dan Desa Pakopen (Djayanti, 2015). Serta 

merupakan daerah yang produktif dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat di 

sekitar, Kecamatan Bandungan juga memiliki sektor yang berkembang. Sektor 

tersebut adalah sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa serta yang 

utama adalah UMKM. Dalam penyerapan tenaga dan pertumbuhan ekonomi kerja 

usaha kecil dan menengah ini mempunyai peran strategis.  

Usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang di Bandungan Jawa 

Tengah salah satunya adalah olahan pangan seperti tahu serasi Bandungan. 

Perkembangan wisata kuliner di Kabupaten Semarang khususnya di Bandungan 

kerap kali didukung oleh obyek wisata yang ada di daerah tersebut, dan tahu 

serasi menjadi salah satu ikon usaha kecil yang berkembang untuk wisata kuliner 

di Bandungan jika pelancong yang berwisata di Bandungan pasti menikmati 

makanan khas yang satu ini. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu informan (Yanto, 52 Tahun), 

diperoleh informasi yaitu pada awalnya tahun (1990) hanya ada 1 (satu) 

pengusaha tahu serasi bernama Om Shin atau Pak Sindoro yang sampai dengan 

sekarang telah berkembang menjadi 10 pengusaha yang menyebar luas khususnya 

di Kecamatan Bandungan, Kenteng dan Banyukuning yang merupakan desa 

sentra usaha kecil tahu serasi yang ada di Bandungan. Tahu serasi memiliki rasa 

yang khas untuk memenuhi selera wisatawan yang berkunjung ke Bandungan. 

Pada tahun 1995 permintaan tahu serasi terus meningkat, sehingga pengrajin tahu 

yang dulunya bekerja sebagai karyawan di usaha tahu serasi Pak Sindoro keluar 

dan mulai membuka usaha tahu sendiri.  

 

Dari sejumlah UMKM di Bandungan , usaha kecil tahu serasi dipilih 

sebagai obyek penelitian karena; 1) merupakan ikon wisata kuliner dikawasan 
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wisata Bandungan, 2) memiliki citarasa khas (pulen tanpa menggunakan bahan 

pengawet sehingga tidak mudah hancur), 3) berbahan baku kedelai impor, 4) 

bentuk pemasaran tahu yang unik yang bisa langsung dijual dalam bentuk matang 

(digoreng) dan langsung dihidangkan untuk pengunjung pada saat itu juga 

memberikan kesan yang berbeda bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung 

disana serta membedakan tahu serasi dengan tahu-tahu lainnya.  

 

Di pinggir jalan banyak di temui warung di Desa Kenteng yang merupakan 

sentra wisata kuliner yang menjajakan tahu serasi Bandungan. Keberadaan usaha 

tahu serasi  di Bandungan ini berdampak besar bagi perekonomian disana karena 

usaha tahu ini telah mendorong ekonomi lokal serta menciptakan lapangan usaha 

khususnya bagi masyarakat Bandungan dan tentunya bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian produsen tahu tersebut. Hal tersebut yang membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kelangsungan peran usaha kecil tahu 

dalam menopang ekonomi rumah tangga pengusaha tahu. 

 

Dari latar belakang tersebut untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul "Peran Usaha Kecil Tahu Serasi Bandungan pada Ekonomi Rumah 

Tangga Pengusaha". 

 

1.2 Persoalan penelitian: 

Persoalan penelitian ini adalah: 

Bagaimana peran usaha kecil tahu serasi Bandungan pada ekonomi rumah tangga 

pengusaha? 

 

1.3 Tujuan penelitian : 

Untuk mengetahui peran usaha kecil tahu serasi Bandungan pada ekonomi rumah 

tangga pengusaha. 
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1.4 Manfaat penelitian : 

   Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber 

informasi bagi pembaca dalam bidang ekonomi khususnya pada peran usaha kecil 

tahu serasi Bandungan pada ekonomi rumah tangga pengusaha. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Konsep 

Konsep yang diteliti adalah Peran Usaha Kecil Tahu Serasi Bandungan pada 

Ekonomi Rumah Tangga Pengusaha sebagai berikut : 

  Ekonomi rumah tangga (ERT) didefinisikan sebagai upaya 

mempertahankan keberlanjutan hidup keluarga. Setiap orang harus berupaya 

memenuhi  kebutuhan hidupnya, baik yang sudah dirasakan maupun yang timbul 

dikemudian hari 

Pokok persoalannya adalah bagaimana dengan segala daya upaya, 

seseorang “cukup” dapat menjamin hidupnya. tentang cukup atau tidaknya 

penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Bila 

penghasilan (pemasukan) lebih besar dari pada pengeluarannya, sehingga ada sisa 

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. 

 Rumah tangga (household) didefinisikan sebagai jumlah orang yang 

tinggal dibawah atap yang sama, menghasilkan pendapatan dan melakukan 

pengeluaran bersama (Kameo, 2002) untuk itu rumah tangga diartikan sebagai 

“satu dapur” yaitu sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh 

bangunan yang biasanya tinggal dan makan bersama serta mengurus keperluan 

hidupnya sendiri.  

 

 Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh seluruh 

anggota rumah tangga yang bekerja (Rusnani, 2013) dalam penelitian ini 

pendapatan yang diterima oleh keluarga terdiri dari pendapatan dari kegiatan 

usaha tahu serasi. Kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari hasil pendapatan tersebut.  

Tingkat pendapatan dari usaha tersebut mempengaruhi pola dan tingkat 

pengeluaran dari pendapatan yang diperoleh. 
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(BPS, 2009) mengemukakan pengeluaran rumah tangga merupakan  

rumah tangga yang melakukan kegiatan belanja untuk membeli berbagai 

kebutuhan dalam satu tahun tertentu. Atau disebut juga dengan pengeluaran 

konsumsi dimana hal ini dilakukan oleh seluruh rumah tangga dalam 

perekonomian untuk kebutuhan pangan dan non pangan tergantung pada 

pendapatan yang diterima. 

Pengeluaran konsumsi berupa pemenuhan kebutuhan untuk pangan 

sehari-hari, pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan sosial, keperluan untuk anak 

sekolah dan seterusnya (Agustian, n.d.) 

 

Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang di belanjakan (Silviana, 

2004). Sehingga konsumsi rumah tangga dapat didefinisikan sebagai besar 

bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota 

rumah tangga. 

Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan  

Dalam perekonomian rumah tangga secara keseluruhan dialokasikan 

kedalam dua kategori penggunaan, yaitu untuk keperluan konsumsi dan keperluan 

tabungan. Menurut Keynes, pendapatan ditinjau dari segi perseorangan dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

Y = C + S 

Keterangan :  

Y : Pendapatan hasil usaha 

C : Konsumsi rumah tangga 

S : Tabungan rumah tangga 

Tabungan merupakan hasil usaha yang tidak digunakan untuk pengeluaran, S = 

Hasil Usaha – Total pengeluaran rumah tangga. 

Konsep pendapatan jumlah penerimaan yang diperoleh dapat diketahui 

dengan rumus (Firdausa et al., 2012) : 

 

TR = P x Q 
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Keterangan :  

TR : Total Revenue/Total Penerimaan (Rp)  

P  : Harga (Rp)  

Q  : Jumlah Produk  

Dalam penelitian ini perhitungan biaya total atau total cost didapat melalui 

penjumlahan biaya-biaya selama berdagang. Total biaya usaha tahu serasi 

Bandungan dirumuskan sebagai berikut: 

TC= biaya pengadaan atau pembelian barang usaha + biaya tranportasi pengadaan 

barang usaha + biaya lain-lain 

 

Untuk menghitung hasil usaha / laba pengusaha tahu dapat dirumuskan : 

 

Π = TR - TC 

Dimana: 

Π  : Keuntungan / hasil usaha 

TR  : Total revenue (total pendapatan) usaha tahu serasi 

TC  : Total Cost (total biaya/ pengeluaran usaha) usaha tahu serasi 

 

Dalam menghitung TC menggunakan rumus dari teori biaya yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

 Fixed Cost (Biaya Tetap) 

Teori Biaya  

 Variabel Cost (Biaya Variabel) 

 

TC = FC + VC 

 

Fixed Cost adalah biaya yang dikeluarkan tidak berubah walaupun 

mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang 

dihasilkan. Contoh biaya tetap =  pajak, gaji karyawan, biaya asuransi, dan lain 

sebagainya 

 



8 

 

Variabel Cost adalah biaya yang dikeluarkan secara berubah-ubah yang 

didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Contoh biaya variabel 

= biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pengiriman barang, dan lain 

sebagainya 

 

Data yang sudah terkumpul, kemudian akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 

Kontribusi peran usaha tahu serasi Bandungan pada ekonomi rumah tangga 

pengusaha dihitung dengan cara hasil usaha tahu serasi dibagi pengeluaran rumah 

tangga pengusaha di kali 100%. Perhitungan tersebut di rumuskan sebagai 

berikut: 

           
                       

                        
        

Laba usaha memiliki peran penting dalam ekonomi rumah tangga 

pengusaha.  

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu adalah bentuk penelitian yang menjadi salah satu 

acuan pada sebuah penulisan dari penelitian, penelitian tersebut yang akan dipakai 

oleh penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam menulis penelitian 

yang dilakukannya. Bagian dari penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa 

jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

 

Judul Penulis 

dan 

Tahun 

Hasil 

Analisis Usaha Industri Tahu di 

Kecamatan Sragen Kabupaten 

(Putra, 

2013) 

Di Kecamatan Sragen terdapat 

pengelompokan industri menyangkut 



9 

 

Sragen perihal lokasi industri tahu. 

Sumbangan dari pendapatan usaha 

industri tahu terhadap total keluarga 

yang ada didaerah penelitian sebesar 

72,81 % atau rata-rata Rp 6.194.271 

Kontribusi Pendapatan Usaha 

Industri Tahu terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga di 

Desa Leses, Kecamatan 

Manisrenggo, Kabupaten 

Klaten, Propinsi Jawa Tengah 

(Afip, 

2014) 

1.) Pekerjaan utama anggota 

rumahtangga mayoritas 

sebagai pelajar dan tenaga 

kerja industri tahu, pekerjaan 

sampingan di sektor industri 

tahu sebagai tenaga kerja;  

2.) Terdapat 15 pengusaha yang 

berkontribusi pendapatan 

30% - 60% terhadap 

pendapatan total 

rumahtangga. 

 

Kontribusi Pendapatan Pekerja 

Usaha Tahu Nipon terhadap 

Pendapatan Keluarga di Desa 

Tateli Kecamatan Mandolang 

Kabupaten Minahasa 

(Satria, 

2019) 

 

 Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan rata-rata kontribusi 

pendapatan usaha Tahu Nipon 

sebesar 83,33% terhadap 

pendapatan keluarga. Rata-rata 

waktu yang dicurahkan pekerja 

Tahu Nipon di daerah penelitian 

dalam satu hari untuk kegiatan 

domestik adalah 2,08 jam per hari 

dengan persentase 8,66%, 

sedangkan curahan waktu untuk 

kegiatan produktif adalah 8,33 jam 

per hari dengan persentase 34,70%, 

dan waktu untuk aktifitas lain selain 
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mengurus keluarga dan bekerja, 

termasuk istirahat tidur, rata-rata 

13,5 jam per hari dengan persentase 

56,25%. 

Analisis Pendapatan Industri 

Rumah Tangga Usaha 

Pembuatan Tahu di Gampong 

Purworejo Kecamatan Kuala 

Kabupaten Nagan Raya 

(Linda, 

2013) 

Usaha tahu Sugiran adalah usaha 

industri rumah tangga tahu yang 

dipimpin langsung oleh Sugiran, 

Pendapatan usaha tahu Sugiran 

sebesar Rp. 360.000.000/tahun. 

Keuntungan yang diperoleh sebesar 

Rp.65.646.666 / tahun.  

Analisis Nilai Tambah Kedelai 

Pada Produk Industri Rumah 

Tangga Pengolahan Tahu di 

Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan 

(Andika, 

2015) 

Hasil perhitungan usaha pengolahan 

tahu di Desa Tegal Bungur 

Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan menguntungkan 

untuk diusahakan. Rata-rata 

pendapatan pengusaha tahu sebesar 

Rp. 328.856.55. 

 

Dari beberapa jurnal penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya peran usaha kecil terutama usaha kecil tahu di masing-masing penelitian, 

telah menyebutkan bahwa usaha kecil mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran serta memberikan kehidupan 

yang lebih baik lagi, baik itu dalam lingkungan sosial maupun ekonomi keluarga, 

usaha kecil juga mempunyai peran penting dalam memberikan tambahan 

pendapatan rumah tangga produsen maupun masyarakat karena usaha tahu 

berkontribusi besar dalam pendapatan total rumah tangga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Persyaratan penting informan dalam penelitian ini harus kredibel 

(Creswell, 2010) maksudnya adalah informan yang dipilih dan ditetapkan adalah 

orang-orang atau subyek yang benar-benar memahami hal yang berkaitan tentang 

penelitian tersebut untuk dijadikan fokus penelitian. Untuk itu, peneliti 

menggunakan sumber data langsung dari informan yaitu sumber data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung yaitu pemilik 

usaha tahu serasi Bandungan, Jawa Tengah. 

 3.2 Penentuan Informan 

 Kriteria informan adalah rumah tangga terpilih yang melakukan produksi 

usaha tahu serasi di Bandungan. Berdasarkan penelitian milik (Atus, 2017) 

peneliti hanya memilih 3 informan saja yaitu : 

 Masyarakat asli Bandungan yang menjadi produsen tahu yang dulunya 

sudah pernah menjadi karyawan di pabrik tahu Om Shin pendiri pertama 

usaha tahu serasi di Bandungan  

 Pengusaha terpilih yang sering ditunjuk untuk mengikuti sosialisasi dan 

penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian, 

dan perdagangan untuk mempromosikan UMKM tahu serasi. 

 Produksi tahu serasi yang sudah memiliki surat izin lengkap dari Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan sehingga sudah tidak diragukan lagi 

kualitasnya 

 Memiliki usia usaha > dari 5 tahun alasannya jika suatu usaha yang sudah 

lama berdiri maka sudah menapatkan banyak pengalaman yang didapat, 

serta semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang usaha 
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tersebut dan hal ini akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen 

terhadap produk usaha karena produk yang dihasilkan selalu berkualitas 

baik dan tidak mengecewakan.  

 Usahanya memiliki jangkauan pasar lebih luas tidak hanya di area 

Bandungan saja tetapi sampai ke luar daerah di karenakan ketika 

pemasaran produknya luas, maka akan mengakibatkan permintaan tahu 

serasi yang meningkat sehingga membuat pemilik usaha menaikan jumlah 

produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Saat produksi meningkat 

maka pemilik usaha tersebut meraih omset yang banyak yang digunakan 

untuk konsumsi rumah tangga mereka. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini pengumpulan informasinya menggunakan teknik: observasi, 

wawancara, dan studi kepustakaan.  

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara  

sengaja, yang dilakukan lewat pengamatan dan pencatatan dari fenomena 

yang diselidiki. Bentuk observasi yang dilakukan peneliti dengan cara 

datang ke Bandungan, Jawa Tengah . 

b. Wawancara (indepth Interview) adalah bentuk perbincangan yang 

dilakukan dalam bertanya, mendengar, dan menjawab. Wawancara 

tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung tempat usaha tahu serasi 

Bandungan untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi yang lebih 

mendalam dengan panduan wawancara. 

c. Studi kepustakaan adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi yang tepat dengan topik yang sedang diteliti. 

Informasi tersebut diperoleh dari buku karya ilmiah, laporan penelitian,  

buku ilmiah, tesis, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak 

maupun media elektronik lain. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, penerapan analisis yang dilakukan dengan cara 

analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini dikemukakan oleh (Sugiyono, 

2006) bahwa metode ini dapat menggambarkan dan menganalisis penelitian yang 

ada. Untuk menggambarkan fenomena di masyarakat kemudian ditampilkan 

melalui bentuk data atau informasi ke dalam tulisan ilmiah, maka peneliti 

menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. 

Dalam penelitian ini tahu serasi Bandungan menjadi point utama obyek 

dalam penelitian. Sehingga metode deskriptif kualitatif dipilih untuk 

menggambarkan fenomena yang ada untuk diwujudkan ke dalam bentuk tulisan 

ilmiah. 

Alat Analisis :  

Π = TR – TC 

Dimana:  

Π   : Keuntungan / hasil usaha yaitu selisih TR dan TC 

TR : Total revenue (total pendapatan) usaha tahu serasi 

TC :  Total Cost (total biaya/ pengeluaran usaha) usaha tahu serasi 

Dalam menghitung TC menggunakan rumus dari teori biaya yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

 Fixed Cost (Biaya Tetap) 

Teori Biaya  

 Variabel Cost (Biaya Variabel) 

 

TC = FC + VC 

 

Fixed Cost adalah biaya yang dikeluarkan tidak berubah walaupun 

mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah barang atau jasa yang 

dihasilkan. Contoh biaya tetap =  pajak, gaji karyawan, biaya asuransi, dan lain 

sebagainya 
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Variabel Cost adalah biaya yang dikeluarkan secara berubah-ubah yang 

didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Contoh biaya variabel 

= biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pengiriman barang, dan lain 

sebagainya 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Obyek Penelitian 

Letak Geografis 

Kecamatan Bandungan berada di sebelah selatan Kota Semarang yang 

terletak di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bandungan 

secara geografis terletak di lereng Gunung Ungaran. Dengan ketinggian 400 meter 

di atas permukan laut Kecamatan Bandungan bersuhu udara relatif sejuk. Letak 

astronomis Kecamatan Bandungan yaitu 110’19” – 110’25” Bujur Timur dan 

7’11”-7’16” Lintang Selatan dengan luas 48,23 Km2. Kecamatan ini terbagi 

menjadi 9 desa. Kecamatan Bandungan yang berada di sebelah Selatan Kota 

Semarang terletak di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan 

Bandungan memiliki luas 48,23 Km2. Kecamatan Bandungan ini terbagi menjadi 

9 Desa, ada Desa Mlilir, Desa Duren, Desa Jetis, Desa Sidomukti, Desa Kenteng, 

Desa Candi, Desa Banyukuning, Desa Jimbaran, dan Desa Pakopen (Djayanti, 

2015).  

Salah satu bentuk usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang di 

Bandungan Jawa Tengah adalah olahan pangan seperti tahu serasi Bandungan. 

Perkembangan wisata kuliner di Kabupaten Semarang khususnya di Bandungan 

kerap kali didukung oleh obyek wisata yang ada di daerah tersebut, dan tahu 

serasi menjadi salah satu ikon usaha kecil yang berkembang untuk wisata kuliner 

di Bandungan jika pelancong yang berwisata di Bandungan pasti menikmati 

makanan khas yang satu ini. 

 

4.2 Hasil Analisis Peran Usaha Kecil Tahu Serasi Bandungan pada Ekonomi 

Rumah Tangga Pengusaha 

Untuk menjawab persoalan penelitian yang ada tentang peran usaha kecil 

tahu serasi Bandungan pada ekonomi rumah tangga pengusaha dilakukan analisis 

menggunakan kuesioner dan wawancara didapatkan hasil sebagai berikut: 
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4.2.1 Identitas Informan 

 

Peneliti menggunakan penentuan kriteria informan dimana peneliti hanya 

memilih 3 informan saja yaitu rumah tangga terpilih yang melakukan produksi 

usaha tahu serasi di Bandungan sebagai berikut ditunjukkan oleh tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Identitas Informan 

No Nama 

Informan 

Jumlah 

Tanggungan 

Anggota 

Keluarga 

Tingkat 

Pendidikan 

Usia Jenis Pekerjaan 

Utama 

1 Widari 2 SMA 43 Th Pengusaha Tahu 

2 Sodiq 3 SMA 43 Th Pengusaha Tahu 

3 Yanto 3 SMA 52 Th Pengusaha Tahu 

Sumber : Hasil Survey Lapangan 

 

 

4.2.2 Pengusaha Tahu Serasi Ibu Widari 

Pengusaha tahu serasi bernama Ibu Widari selaku pemilik usaha yang 

merupakan usaha pokok bersama suami bertempat tinggal di Banyukuning, 

Tlogosari, Bandungan RT 04/04 pengalaman kerja sebagai karyawan di tahu 

serasi milik Om Shin kemudian membuka usaha tahu sendiri bersama dengan 

modal suami yang sudah berusia 16 tahun berdiri sejak 2002, yang bertujuan 

untuk membantu ekonomi rumah tangga serta membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat sekitar di Bandungan. Target pemasaran tahu serasi adalah area 

Bandungan, Semarang, dan Swalayan (Superindo, Hypermart, Giantgroup), 

hambatan atau masalah yang dihadapi dalam usaha tahu adalah di bidang tenaga 

kerja dikarenakan faktor umur tenaga kerja sudah tidak muda lagi. Namun, usaha 

tahu ini menyerap banyak tenaga kerja, Ibu Widari memiliki jumlah tenaga kerja 8 

orang yang sudah bekerja selama paling lama 4 tahun gaji yang keluarkan untuk 

tenaga kerja selama 1 hari adalah Rp. 35.000 sistem pembayaran dilakukan 1 

bulan sekali, tahu serasi milik Ibu Widari rutin diproduksi setiap hari. 
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a. Pengeluaran Usaha Tahu Serasi Ibu Widari 

Setiap hari Ibu Widari mempunyai pengeluaran usaha untuk memproduksi 

usahanya. Berikut pengeluaran usaha Ibu Widari dalam 1 bulan:  

Tabel 4.2 Rata-Rata Pengeluaran Usaha Ibu Widari 

No URAIAN MINGGU JUMLAH 

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 

  Variabel Cost           

1 Bahan Baku 

Usaha 

    

  Kedelai Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp6.000.000 

Garam Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp800.000 

Air Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp120.000 

  Fixed Cost           

2 Perlengkapan 

Usaha 

  

  Penyusutan 

Mesin Diesel 

Genset 

- - - Rp83.333 Rp83.333 

Penyusutan 

Mesin 

Penghasil Uap 

- - - Rp104.167 Rp104.167 

Penyusutan 

Mesin 

Penggiling 

Kedelai 

- - - Rp125.000 Rp125.000 

Perbaikan 

Tempat Usaha 

- - - Rp41.667 Rp41.667 

  Variabel Cost           

3 Peralatan 

Usaha 
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  Plastik Rp300.000 Rp300.000 Rp300.000 Rp300.000 Rp1.200.000 

Kain diameter 

20x20 

Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp400.000 

Pengepres 

tahu 

- - - Rp300.000 Rp300.000 

Tong - - - Rp50.000 Rp50.000 

Ember - - - Rp10.000 Rp10.000 

Kaos Tangan 

Karet 

- - - Rp5.000 Rp5.000 

Sepatu Boots - - - Rp10.000 Rp10.000 

  Variabel Cost           

4 Biaya 

Transportasi 

  

  Bensin  Rp700.000 Rp700.000 Rp700.000 Rp700.000 Rp2.800.000 

Oli - - - Rp160.000 Rp160.000 

Ganti Ban - - - Rp400.000 Rp400.000 

Isi Ulang 

Angin 

- - - Rp20.000 Rp20.000 

Servis - - - Rp200.000 Rp200.000 

  Fixed Cost           

5 Gaji Pegawai           

  Pegawai 

Widari 8 

Rp1.960.000 Rp1.960.000 Rp1.960.000 Rp1.960.000 Rp7.840.000 

Total FC + VC   Rp20.669.167 

 

Penyusutan 
Harga 

Pembelian 

Umur 

Ekonomi 

(Masa 

Pakai) Perhitungan 
Mesin Diesel 

Genset Rp. 3000.000 3 Tahun 
1 : 36 x 3.000.000 = 

83.333 
Mesin 

Penghasil Rp. 2.500.000 2 Tahun 
1 : 24 x 2.500.000 = 

104.167 
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Uap 

Penggiling 

Kedelai Rp. 3.000.000 2 Tahun 
1 : 24 x 3.000.000 = 

125.000 
Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.2, pengeluaran usaha tahu serasi 1 milik Ibu Widari dalam 

sebulan sebesar Rp20.669.167 pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran tetap dan 

pengeluaran tidak tetap di setiap minggunya. Pengeluaran usaha perminggu yang 

rutin Ibu Widari keluarkan untuk usaha antara lain yaitu untuk bahan baku seperti 

: Kedelai sebesar Rp1.500.000,-, Garam Rp 200.000,-, Air Rp30.000,-, kemudian 

untuk peralatan usaha seperti : Plastik Rp 300.000,-, Kain diameter 20x20 Rp 

200.000,-, kemudian untuk gaji 8 pegawai setiap minggunya 1 orang berhak 

menerima gaji sebesar Rp 245.000/minggunya. Jika di kalikan 8 maka gaji 

pegawai perminggu Ibu Widari mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.960.000. dan 

sebulan sebesar Rp. 7.840.000.  

“Kan kalau untuk mesin seperti diesel genset, mesin penggiling kedelai,kayak 

gitu-gitu kan tidak setiap minggu kami ganti mbak, kadang awet sampai 

berbulan-bulan belum ganti belum lagi servis kendaraan itu juga paling tiap 

bulan tidak setiap minggu kalau untuk bensin itu sudah pasti karen kami setornya 

kan pakai pick up kalau jauh kalau dekat pakai motor”. Kata Ibu Widari.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengeluaran untuk perlengkapan usaha 

sebesar Rp. 3.000.000 untuk mesin genset dengan masa pakai 3 tahun, sehingga 

beban penyusutan perbulannya sebesar Rp. 83.333. Mesin Penghasil uap seharga 

Rp. 2.500.000 dengan masa pakai 2 tahun, sehingga beban penyusutan 

perbulannya sebesar Rp 104.167. Mesin penggiling kedelai seharga Rp. 3000.000 

dengan masa pakai 2 tahun, sehingga beban penyusutan perbulannya sebesar 

Rp125.000. untuk perbaikan tempat usaha sebesar Rp 500.000, sehingga beban 

perbulannya sebesar Rp41.667. 

Pengeluaran untuk peralatan usaha Ibu Widari biasanya dilakukan dalam 

beberapa bulan sekali, sehingga rata-rata pengeluaran perbulannya untuk 

pengepres tahu sebesar 300.000, tong sebesar 50.000, ember sebesar 10.000, kaos 

tangan karet sebesar 5.000 dan sepatu boots sebesar 10.000. 
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b. Pendapatan Usaha Tahu Serasi Ibu Widari 

Dari pengeluaran usaha tersebut, Ibu Widari mendapatkan pendapatan usahanya 

melalui produksi tahu, dalam sehari Ibu Widari hanya memproduksi tahu sekali 

dalam satu hari berikut adalah data produksi tahu :  

 

Tabel 4.3 Total Pendapatan Usaha Tahu Serasi Ibu Widari 

Nama 

Hari 

Produksi Jumlah Produksi Harga 

Widari 

Hari Biasa   Rp. 6000 

Senin 100 kg 200 bungkus   

Selasa 100 kg 200 bungkus   

Rabu 100 kg 200 bungkus   

Kamis 100 kg 200 bungkus   

Jumat 100 kg 200 bungkus   

Hari Libur   Rp. 6000 

Sabtu 100 kg 200 bungkus   

Minggu 100 kg 200 bungkus   

 

 

Hasil Penjualan Tahu Tiap 

Harinya 

Total 

PerMinggu 

Pendapatan 

Kotor 

Perbulan 

Pendapatan 

Kotor 

Pertahun 

Senin s.d. 

Jumat 

Sabtu dan 

Minggu Rp. 

8.400.000 

Rp. 

8.400.000 x 4 

= 

Rp. 

33.600.000 x 

12 = 

403.200.000 
Rp. 6000,- x 

200 x 5 = 

Rp. 6000,- x 

200 x 2 = 
Rp. 

33.600.000 

Rp. 6.000.000 Rp. 2.400.000   
Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan, total pendapatan atau total revenue Ibu Widari 

selama 1 bulan sebesar Rp 33.600.000,-. Dalam setahun pendapatan kotor sebesar 

Rp. 403.200.000. Dalam tabel 4.3 dijelaskan bahwa selama satu minggu rata-rata 

tahu yang terjual yaitu pada hari Senin-Jumat sebanyak 500 kg atau sekitar 1.000 
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bungkus, sedangkan untuk hari Sabtu & Minggu tahu yang terjual juga sebanyak 

200 kg atau sekitar 400 bungkus di setiap minggunya, jumlah penjualan kadang 

berbeda-beda, karena banyak permintaan untuk tahu serasi di waktu liburan 

namun rata-rata penjualan ditampilkan pada tabel 4.3.  

“Kalau saya setiap hari Senin sampai Minggu produksinya sama mbak 100 kg 

perhari nanti jadi 200 bungkus setiap harinya, nantinya itu akan dibagi-bagi 

untuk dijual di area Bandungan, luar Bandungan dan di swalayan-swalayan”. 

Kata Ibu Widari. 

“Kalau barang sisa kita tarik ganti yang baru mbak dari swalayan itu tapi kan 

tahu ini kalau di suhu ruang hanya bertahan 1 minggu mbak ini karena suhu 

Bandungan dingin jadi lumayan awet, kalau di swalayan kan kita pakai frezeer 

jadi makin awet lagi bisa bertahan 1 bulanan”. Kata Ibu Widari. 

Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa rata-rata dalam satu minggu, total 

pendapatan usaha sebesar Rp 8.400.000,- sedangkan dalam sebulan sebesar Rp 

33.600.000,- dan pendapatan usaha setahun sebesar Rp. 402.200.000 belum 

dikurangi dengan pengeluaran usaha. 

 

 

 

 

 

c. Hasil Usaha/Keuntungan Ibu Widari 

Berikut hasil usaha/keuntungan usaha tahu serasi Bandungan selama satu 

bulan:  

Tabel 4.4 Hasil Usaha/Keuntungan Usaha Tahu Serasi Ibu Widari 

Keterangan Jumlah (Per 

Bulan) 

Jumlah (Per  

Tahun) 

Total Pendapatan Usaha (TR) Rp33.600.000 Rp403.200.000 

Total Pengeluaran Usaha (TC) Rp20.669.167 Rp248.030.000 

Hasil Usaha Rp12.930.833 Rp155.170.000 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.4, dijelaskan bahwa dalam satu bulan keuntungan yang 

dapat diperoleh Ibu Widari sebesar Rp12.930.833,- sehingga dalam kurun waktu 

satu tahun, rata-rata pendapatan Ibu Widari sebesar Rp 155.170.000,-. Hasil 

tersebut diperoleh dari perhitungan penerimaan atau pendapatan usaha yang 

dikurangkan dengan pengeluaran usaha.  

“Kalau keuntungannya itu dilihat dari semakin banyak permintaan tahu serasi  

maka  kita memproduksi tahunya semakin banyak juga mbak jadi pendapatan kita 

juga meningkat”. Kata Ibu Widari 

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pedagang melalui perhitungan 

TR-TC perbulannya sebesar Rp Rp12.930.833,- dan dalam 1 bulan pendapatan 

rata-rata sebesar Rp155.170.000,-  

d. Pengeluaran Rumah Tangga Ibu Widari 

Kegiatan konsumsi rumah tangga oleh Ibu Widari dilakukan melalui pengeluaran 

rumah tangga. Dimana pengeluaran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Berikut merupakan pengeluaran rumah tangga Ibu Widari 

selama 1 bulan: 

Tabel 4.5 Pengeluaran Rumah Tangga Ibu Widari 

N
o 

URAIAN MINGGU JUMLAH 

ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 

1 Biaya Tetap   

  Pangan 

Beras Rp60.000 Rp60.000 Rp60.000 Rp60.000 Rp240.000 

Sayur Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp100.000 

Lauk  Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp140.000 

Minyak 
Goreng 

Rp11.000 Rp11.000 Rp11.000 Rp11.000 Rp44.000 

Gula Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp48.000 

Garam Rp9.000 Rp9.000 Rp9.000 Rp9.000 Rp36.000 

Bumbu 
Dapur 

Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp40.000 

Kesehatan           

Berbagai 
Sabun  

Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 

Sikat dan 
Pasta gigi 

Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp60.000 

Pendidikan           
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Uang Saku Rp150.00
0 

Rp150.000 Rp150.00
0 

Rp150.000 Rp600.000 

SPP - - - Rp300.000 Rp300.000 

Lain-lain           

Transport Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp120.000 

Gas LPG Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 

Pulsa HP Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 

2 Biaya Tidak 
Tetap 

  

 Sandang 

Pakaian - - - Rp200.000 Rp200.000 

Tas - - - Rp100.000 Rp100.000 

Sandal - - - Rp30.000 Rp30.000 

Sepatu - - - Rp50.000 Rp50.000 

Pajak   

Kendaraan - - - Rp433.333 Rp433.333 

PBB - - - Rp4.167 Rp4.167 

Listrik - - - Rp400.000 Rp400.000 

Sosial   

Undangan - - - Rp300.000 Rp300.000 

Arisan - - - Rp200.000 Rp200.000 

Besuk - - - Rp100.000 Rp100.000 

Lelayu - - - Rp50.000 Rp50.000 

Kesehatan   

Berobat sakit - - - Rp100.000 Rp100.000 

Lain-Lain   

Rekreasi - - - Rp200.000 Rp200.000 

Perbaikan 
Rumah 

- - - Rp166.667 Rp166.667 

  Total Biaya 
Rumah 
Tangga 

  Rp4.302.167 

              

  Tabungan         Rp8.628.666 

  Total 
Pengeluaran 
(Biaya 
Rumah 
Tangga + 
Tabungan) 

         
 
Rp12.930.83
3 
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Nama Biaya Perhitungan 
Pajak 
Kendaraan RP 5.200.000 

1 : 12 x Rp 5.200.000 = Rp 
433.333 

PBB Rp 50000 1 : 12 x Rp 50.000 = Rp 4.167 
Perbaikan 
Rumah  Rp 2000000 

1 : 12 x Rp 2.000.000 = Rp 
166.667 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.5, pengeluaran rumah tangga Ibu Widari lumayan  

tinggi karena melihat ibu Widari tinggal bersama suami dan masih memiliki 

tanggungan 1 anak yang masih duduk di bangku sekolah. Untuk biaya rumah 

tangga Ibu Widari keperluan sandang biasanya dibelikan dalam 3 bulan sekali 

dimana jika dihitung perbulan pengeluarannya sebesar 200.000 untuk pakaian, 

100.000 untuk tas, 30.000 untuk sandal, 50.000 untuk sepatu. 

“kalau pajak kendaraan motor sama pick up, pajak bumi dan bangunan itu 

kan bayarnya tiap tahun ya mbak, tapi saya selalu cicil sedikit uangnya untuk 

saya tabung tiap bulan untuk saya bayar kalau sudah waktunya bayar mbak jadi 

biar agak ringan besok pas bayar”. Kata Ibu Widari 

Berdasarkan pernyataan tersebut pengeluaran untuk rumah tangga Ibu Widari 

biasanya dilakukan dalam beberapa bulan sekali, pengeluaran pajak dibayarkan 

pertahun, apabila dibebankan perbulan maka biayanya sebesar Rp433.333 untuk 

kendaraan dan Rp4.167 untuk PBB. 

Jika di total dalam satu bulan rata-rata pengeluaran rumah tangga Ibu Widari 

sebesar Rp 4.302.167,-. Biaya tersebut nantinya dipenuhi melalui keuntungan dari 

hasil usaha tahu serasi. 

 

e.  Peran Hasil Usaha Tahu Ibu Widari 

Dari hasil usaha tahu serasi yang ada digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga. Berikut merupakan peran hasil usaha tahu serasi milik 

Ibu Widari selama satu bulan: 
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Tabel 4.6 Peran Hasil Usaha Tahu Serasi Ibu Widari 

Keterangan Jumlah (Per Bulan) 

Total Hasil Usaha Rp12.930.833 

Total Pengeluaran (Biaya Rumah 

Tangga + Tabungan) 

Rp12.930.833 

Kontribusi (%) 100% 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

Hasil usaha penjualan tahu serasi oleh pengusaha digunakan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan tabel 4.6, total hasil usaha atau 

keuntungan yang diperoleh Ibu Widari selama satu bulan sebesar Rp. 12.930.833,-

. Dari pendapatan tersebut mampu mencukupi pengeluaran rumah tangga setiap 

harinya. Jika dirata-rata, pengeluaran rumah tangga keluarga Ibu Widari selama 

satu bulan biasanya sebesar Rp 4.302.167,- sisa dari hasil usaha dialokasikan ke 

tabungan yang besarnya Rp 8.628.666. Sehingga total pengeluaran yaitu biaya 

rumah tangga ditambahkan dengan tabungan nilainya sebesar  Rp 12.930.833.   

 

Jika dihitung, hasil usaha tahu serasi mampu menutupi keseluruhan kebutuhan 

rumah tangga yang ada. Karena, peran usaha tahu serasi Bandungan pada 

ekonomi rumah tangga pengusaha mampu memberi kontribusi relatif besar. Dapat 

dilihat pada pada tabel 4.6, dimana kontribusi hasil usaha pada total pengeluaran 

rumah tangga bernilai 100%. Mampu menutupi seluruh pengeluran rumah tangga 

Ibu Widari.  

 

“Ya Alhamdulillah mbak, mbak e bisa lihat sendiri semuanya ini saya dapat 

dari hasil saya berwirausaha dari tahu serasi. Alhamdulillah bisa tercukupi 

semuanya dari hasil yang di dapat” Kata Ibu Widari. 

Pernyataan tersebut memperjelas jika hasil usaha dari kegiatan berwirausaha 

tahu mampu berperan dalam ekonomi rumah tangga Ibu Widari melalui 

keuntungan hasil usaha.  
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Hal  ini selaras dengan  penelitian Putra, A. L. (2013) bahwa sumbangan dari 

pendapatan tahu terhadap total keluarga sangatlah besar dimana hasilnya 100% 

dengan rata-rata Rp 12.930.833.   

 

 

4.2.3 Pengusaha Tahu Serasi Bapak Sodiq 

Pengusaha tahu serasi bernama Bapak Sodiq selaku pemilik usaha yang 

merupakan usaha pokok bersama istri bertempat tinggal di Banyukuning, 

Tlogosari, Bandungan RT 01/04 pengalaman kerja sebagai karyawan di tahu 

serasi milik Om Shin kemudian membuka usaha tahu sendiri bersama dengan 

modal istri yang sudah berusia 9 tahun berdiri sejak 2009, yang bertujuan untuk 

meningkatkan ekonomi rumah tangga serta membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat di Bandungan. Target pemasaran tahu serasi adalah area Bandungan, 

Babadan, dan Semarang. Namun, lebih fokus di area Bandungan 

hambatan/masalah yang dihadapi dalam usaha tahu adalah di bidang tenaga kerja. 

Usaha tahu ini banyak menyerap tenaga kerja, Bapak Sodiq memiliki jumlah 

tenaga kerja 10 orang yang sudah bekerja selama paling lama 3 tahun gaji yang 

keluarkan untuk tenaga kerja selama 1 hari adalah Rp. 30.000 sistem pembayaran 

dilakukan 1 bulan sekali, tahu serasi milik Bapak Sodiq rutin diproduksi setiap 

hari. 

 

a.  Pengeluaran Usaha Tahu Serasi Bapak Sodiq 

Setiap hari Bapak Sodiq mempunyai pengeluaran usaha untuk 

memproduksi usahanya. Berikut pengeluaran usaha Bapak Sodiq dalam 1 bulan:  

Tabel 4.7 Rata-Rata Pengeluaran Usaha Bapak Sodiq 

No URAIAN MINGGU JUMLAH 

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 

  Variabel Cost           

1 Bahan Baku 

Usaha 

    



27 

 

  Kedelai Rp1.400.000 Rp1.400.000 Rp1.400.000 Rp1.400.000 Rp5.600.000 

Garam Rp150.000 Rp150.000 Rp150.000 Rp150.000 Rp600.000 

Air Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp120.000 

  Fixed Cost           

2 Perlengkapan 

Usaha 

  

  Penyusutan 

Mesin Diesel 

Genset 

- - - Rp83.333 Rp83.333 

Penyusutan 

Mesin 

Penghasil Uap 

- - - Rp125.000 Rp125.000 

Penyusutan 

Mesin 

Penggiling 

Kedelai 

- - - Rp125.000 Rp125.000 

Perbaikan 

Tempat Usaha 

- - - Rp41.667 Rp41.667 

  Variabel Cost           

3 Peralatan 

Usaha 

  

  Plastik Rp250.000 Rp250.000 Rp250.000 Rp250.000 Rp1.000.000 

Kain diameter 

20x20 

Rp150.000 Rp150.000 Rp150.000 Rp150.000 Rp600.000 

Pengepres 

tahu 

- - - Rp200.000 Rp200.000 

Tong - - - Rp50.000 Rp50.000 

Ember - - - Rp5.000 Rp5.000 

Kaos Tangan 

Karet 

- - - Rp5.000 Rp5.000 
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Sepatu Boots - - - Rp15.000 Rp15.000 

  Variabel Cost           

4 Biaya 

Transportasi 

  

  Bensin  Rp800.000 Rp800.000 Rp800.000 Rp800.000 Rp3.200.000 

Oli - - - Rp180.000 Rp180.000 

Ganti Ban - - - Rp450.000 Rp450.000 

Isi Ulang 

Angin 

- - - Rp15.000 Rp15.000 

Servis - - - Rp300.000 Rp300.000 

  Fixed Cost           

5 Gaji Pegawai   

  Pegawai Sodiq 

10 

Rp2.100.000 Rp2.100.000 Rp2.100.000 Rp2.100.000 Rp8.400.000 

Total   Rp21.115.000 

 

Penyusutan 
Harga 

Pembelian 

Umur 

Ekonomi 

(Masa 

Pakai) Perhitungan 
Mesin Diesel 

Genset Rp. 3000.000 3 Tahun 
1 : 36 x 3.000.000 = 

83.333 
Mesin Penghasil 

Uap 
Rp. 

3.000.000 2 Tahun 
1 : 24 x 2.500.000 = 

125.000 
Penggiling 

Kedelai 
Rp. 

3.000.000 2 Tahun 
1 : 24 x 3.000.000 = 

125.000 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.7, pengeluaran usaha tahu serasi 2 milik Bapak Sodiq 

dalam sebulan sebesar Rp 21.115.000. Pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran 

tetap dan pengeluaran tidak tetap di setiap minggunya. Pengeluaran usaha 

perminggu yang rutin Bapak Sodiq keluarkan untuk usaha antara lain yaitu untuk 

bahan baku seperti : Kedelai sebesar Rp 1.400.000,-, Garam Rp 150.000,-, Air Rp 

30.000,-, kemudian untuk peralatan usaha seperti : Plastik Rp 250.000,-, Kain 
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diameter 20x20 Rp 150.000,-, kemudian untuk gaji 10 pegawai setiap minggunya 

1 orang berhak menerima gaji sebesar Rp 210.000/minggunya. Jika dikalikan 10 

maka gaji pegawai perminggu Bapak Sodiq mengeluarkan biaya sebesar Rp 

2.100.000. dan sebulan sebesar Rp. 8.400.000.  

“kita sistem kerjanya tidak sehari full mbak kadang mulai jam 8 pagi selesai 

jam 3 sore. Kalau cepat selesainya jam 2 malah sudah pada pulang soalnya 

karyawannya kan masih muda-muda jadi mereka kerja fisiknya masih kuat, tapi 

ini juga sudah ada yang pada punya cucu. saya itu punya 10 karyawan mbak dulu 

ada 14 cuman sudah pada keluar karena faktor umur, kan tenaganya juga beda 

mbak kalau sudah mulai menua”. Kata bapak Sodiq.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapak Sodiq sudah berhasil membuka 

lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar Bandungan. 

Pengeluaran untuk perlengkapan usaha sebesar Rp. 3.000.000 untuk mesin 

genset dengan masa pakai 3 tahun, sehingga beban penyusutan perbulannya 

sebesar Rp. 83.333. Mesin Penghasil uap seharga Rp. 3.000.000 dengan masa 

pakai 2 tahun, sehingga beban penyusutan perbulannya sebesar Rp 125.000. 

Mesin penggiling kedelai seharga Rp. 3.000.000 dengan masa pakai 2 tahun, 

sehingga beban penyusutan perbulannya sebesar Rp125.000. untuk perbaikan 

tempat usaha sebesar Rp 500.000, sehingga beban perbulannya sebesar Rp41.667. 

Pengeluaran untuk peralatan usaha Bapak Sodiq biasanya dilakukan dalam 

beberapa bulan sekali, sehingga rata-rata pengeluaran perbulannya untuk 

pengepres tahu sebesar 200.000, tong sebesar 50.000, ember sebesar 5.000, kaos 

tangan karet sebesar 5.000 dan sepatu boots sebesar 15.000. 

 

b. Pendapatan Usaha Tahu Serasi Bapak Sodiq 

Dari pengeluaran usaha tersebut, Bapak Sodiq meendapatkan pendapatan 

usahanya melalui produksi tahu, dalam sehari Bapak Sodiq hanya memproduksi 

tahu sekali dalam satu hari berikut adalah data produksi tahu :  

Tabel 4.8 Total Pendapatan Usaha Tahu Serasi Bapak Sodiq 

Nama Hari Jumlah Produksi Harga 
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Produksi 

Sodiq 

Hari Biasa   Rp. 6000 

Senin 100 kg 200 bungkus   

Selasa 100 kg 200 bungkus   

Rabu 100 kg 200 bungkus   

Kamis 100 kg 200 bungkus   

Jumat 100 kg 200 bungkus   

Hari Libur   Rp. 6000 

Sabtu 120 kg 250 bungkus   

Minggu 120 kg 250 bungkus   

 

Hasil Penjualan Tahu Tiap 

Harinya 

Total 

PerMinggu 

Pendapatan 

Kotor 

Perbulan 

Pendapatan 

Kotor  

Pertahun 

Senin s.d. 

Jumat 

Sabtu dan 

Minggu 
Rp. 

9.000.000 

Rp. 

9.000.000 x 4 

= 

Rp. 

36.000.000 x 

12 = 

Rp. 

432.000.000 

Rp. 6000,- x 

200 x 5 = 

Rp. 6000,- x 

250 x 2 = 
Rp. 

36.000.000 

Rp. 6.000.000 

Rp. 

3.000.000   
Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

Berdasarkan hasil perhitungan, total pendapatan atau total revenue Bapak 

Sodiq selama 1 bulan sebesar Rp36.000.000,-. Dan total pendapatan kotor Bapak 

Sodiq pertahun sebesar Rp. 432.000.00.  Dalam Tabel 4.8 dijelaskan bahwa 

selama satu minggu rata-rata tahu yang terjual yaitu pada hari Senin-Jumat 

sebanyak 500 kg atau sekitar 1000 bungkus, sedangkan untuk hari Sabtu & 

Minggu tahu yang terjual juga sebanyak 240 kg atau sekitar 500  bungkus di 

setiap minggunya, jumlah penjualan kadang berbeda-beda, karena banyak 

permintaan untuk tahu serasi di waktu liburan namun rata-rata penjualan 

ditampilkan pada tabel 4.8.  

“Kalau hari Sabtu sama Minggu produksinya lebih banyak dari pada hari 

biasa mbak soalnya banyak sekali permintaan tahu serasi ini, apalagi saya lebih 

fokus di area Bandungan walaupun di luar kota juga ada tapi saya lebih fokus di 



31 

 

Bandungan soalnya kalau liburan ramai sekali pengunjungnya”. Kata Bapak 

Sodiq. 

“Kalau barang sisa itu biasanya kalau pas Bandungan sepi gitu ya mbak hari-

hari biasa gitu, makanya saya produksinya lebih diperbanyak pada hari sabtu 

sama minggu biar ada stok kalau kurang atau pas kehabisan nah sisanya saya 

jual di luar area Bandungan”. Kata Bapak Sodiq. 

Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa rata-rata dalam satu minggu, total 

pendapatan usaha sebesar Rp9.000 000,- sedangkan dalam sebulan sebesar 

Rp36.000.000,- dan pendapatan usaha setahun sebesar Rp. 432.000.000 belum 

dikurangi dengan pengeluaran usaha. 

 

 

 

c. Hasil Usaha/Keuntungan Bapak Sodiq 

Berikut hasil usaha/keuntungan usaha tahu serasi Bandungan selama satu 

bulan:  

Tabel 4.9 Hasil Usaha/Keuntungan Usaha Tahu Serasi Bapak Sodiq 

Keterangan 
Jumlah 
 (Per Bulan) 

Jumlah 
 (Per  Tahun) 

Total Pendapatan Usaha (TR) Rp36.000.000 Rp432.000.000 

Total Pengeluaran Usaha (TC) Rp21.115.000 Rp253.380.000 

Hasil Usaha Rp14.885.000 Rp178.620.000 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.9, dijelaskan bahwa dalam satu bulan keuntungan yang 

dapat diperoleh Bapak Sodiq sebesar Rp 14.885.000,- sehingga dalam kurun 

waktu satu tahun, rata-rata pendapatan Bapak Sodiq sebesar Rp 178.620.000,-. 

Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan penerimaan atau pendapatan usaha yang 

dikurangkan dengan pengeluaran usaha.  

“Kalau dilihat dari segi keuntungan ya sama saja sih mbak tapi paling ramai 

dan laris itu kalau hari liburan biasanya Sabtu sama Minggu”. Kata Bapak 

Sodiq. 
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Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pedagang melalui perhitungan 

TR-TC perbulannya sebesar Rp.14.885.000,- dan dalam 1 tahun pendapatan rata-

rata sebesar Rp 178.620.000,-  

Hal ini sejalan dengan temuan dari Linda (2013) dimana total kontribusi usaha 

tahu pendapatan dan keuntungan yang diperoleh sangatlah besar dari penelitian 

Linda di jelaskan bahwa pendapatan yang di di peroleh sebesar 360.000.000/tahun 

sedangkan keuntungannya sebesar Rp. 65.646.666/tahun, untuk usaha tahu milik 

Bapak Sodiq sendiri keuntungannya sebesar Rp. 432.000.000/tahun untuk 

keuntungannya sendiri sebesar Rp. 178.620.000/tahun. 

 

 

 

d. Pengeluaran Rumah Tangga Bapak Sodiq 

Kegiatan konsumsi rumah tangga oleh Bapak Sodiq dilakukan melalui 

pengeluaran rumah tangga. Dimana pengeluaran tersebut di bagi menjadi 2 yaitu 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Berikut merupakan pengeluaran rumah tangga 

Bapak Sodiq selama 1 bulan: 

Tabel 4.10 Pengeluaran Rumah Tangga Bapak Sodiq 

No URAIAN 

MINGGU 

JUMLAH ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 

1 Biaya Tetap 

  

  

Pangan 

Beras Rp80.000 Rp80.000 Rp80.000 Rp80.000 Rp320.000 

Sayur Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp100.000 

Lauk  Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp140.000 

Minyak Goreng Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp48.000 

Gula Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp48.000 

Garam Rp9.000 Rp9.000 Rp9.000 Rp9.000 Rp36.000 

Bumbu Dapur Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp60.000 

Kesehatan           

Berbagai Sabun  Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 

Sikat dan Pasta gigi Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp40.000 

Pendidikan           

Uang Saku Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp800.000 

SPP - - - Rp350.000 Rp350.000 
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Lain-lain           

Transport Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp200.000 

Gas LPG Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 

Pulsa HP Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp25.000 Rp100.000 

2 Biaya Tidak Tetap 

  

 

Sandang 

Pakaian - - - Rp200.000 Rp200.000 

Tas - - - Rp50.000 Rp50.000 

Sandal - - - Rp30.000 Rp30.000 

Sepatu - - - Rp30.000 Rp30.000 

Pajak   

Kendaraan - - - Rp416.667 Rp416.667 

PBB - - - Rp4.167 Rp4.167 

Listrik - - - Rp450.000 Rp450.000 

Sosial   

Undangan - - - Rp200.000 Rp200.000 

Arisan - - - Rp200.000 Rp200.000 

Besuk - - - Rp50.000 Rp50.000 

Lelayu - - - Rp30.000 Rp30.000 

Kesehatan   

Berobat sakit - - - Rp50.000 Rp50.000 

Lain-Lain   

Rekreasi - - - Rp100.000 Rp100.000 

Perbaikan Rumah - - - Rp125.000 Rp125.000 

  
Total Biaya Rumah 
Tangga   Rp4.787.833 

              

  Tabungan         Rp10.097.167 

  

Total Pengeluaran 
(Biaya Rumah 
Tangga + 
Tabungan)         Rp14.885.000 

 

 

Nama Biaya Perhitungan 
Pajak 
Kendaraan 

RP 
5.000.000 1 : 12 x Rp 5.200.000 = Rp 416.667 

PBB Rp 50.000 1 : 12 x Rp 50.000 = Rp 4.167 
Perbaikan 
Rumah  

Rp 
1.500.000 1 : 12 x Rp 1.500.000 = Rp 125.000 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.10, pengeluaran rumah tangga Bapak Sodiq lumayan 

tinggi karena melihat bapak Sodiq tinggal bersama istri dan masih memiliki 

tanggungan 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah.  

“Paling banyak itu malah biasanya biaya yang tiba-tiba tidak terduga kalau 

yang pasti-pasti kan udah kelihatan mbak oh ini oh ini uangnya juga kelihatan 

habisnya berapa seminggu uangnya buat apa aja gitu”. Kata Bapak Sodiq. 

Untuk biaya rumah tangga Bapak Sodiq keperluan sandang biasanya dibelikan 

dalam 3 bulan sekali dimana jika dihitung perbulan pengeluarannya sebesar 

200.000 untuk pakaian, 50.000 untuk tas, 30.000 untuk sandal, 30.000 untuk 

sepatu. 

pengeluaran untuk rumah tangga Bapak Sodiq biasanya dilakukan dalam 

beberapa bulan sekali, pengeluaran pajak dibayarkan pertahun, apabila 

dibebankan perbulan maka biayanya sebesar Rp416.667 untuk kendaraan dan 

Rp4.167 untuk PBB. 

 

Jika di total dalam satu bulan rata-rata pengeluaran rumah tangga Bapak Sodiq 

sebesar Rp4.787.833,-. Biaya tersebut nantinya dipenuhi melalui keuntungan dari 

hasil usaha tahu serasi. 

 

e.  Peran Hasil Usaha Bapak Sodiq 

Dari hasil usaha tahu serasi yang ada digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga. Berikut merupakan peran hasil usaha tahu serasi milik 

Bapak Sodiq selama satu bulan: 

 

 

Tabel 4.11 Peran Hasil Usaha Tahu Serasi Bapak Sodiq 

Keterangan Jumlah (Per Bulan) 

Total Hasil Usaha Rp14.885.000 
Total Pengeluaran (Biaya Rumah 
Tangga + Tabungan) Rp14.885.000 

Kontribusi (%) 100% 
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Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

Hasil usaha penjualan tahu serasi oleh pengusaha digunakan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan tabel 4.11, total hasil usaha atau 

keuntungan yang diperoleh Bapak Sodiq selama satu bulan sebesar 

Rp.14.885.000,-. Dari pendapatan tersebut mampu mencukupi pengeluaran rumah 

tangga setiap harinya. Jika dirata-rata, pengeluaran rumah tangga keluarga Bapak 

Sodiq selama satu bulan biasanya sebesar Rp. 4.787.833,- sisa dari hasil usaha 

dialokasikan ke tabungan yang besarnya Rp. 10.097.167. Sehingga total 

pengeluaran yaitu biaya rumah tangga ditambahkan dengan tabungan nilainya 

sebesar Rp. 14.885.000.   

Jika dihitung, hasil usaha tahu serasi mampu menutupi keseluruhan kebutuhan 

rumah tangga yang ada. Karena peran usaha tahu serasi Bandungan pada ekonomi 

rumah tangga pengusaha mampu memberi kontribusi relatif besar. Dapat dilihat 

pada pada tabel 4.11, dimana kontribusi hasil usaha pada total pengeluaran rumah 

tangga bernilai 100%. Mampu menutupi seluruh pengeluran rumah tangga Bapak 

Sodiq.  

 

 “Ya kalau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Alhamdulillah tercukupi 

semisal kurang kan kita masih ada tabungan mbak tiap bulan kan uangnya kita 

sisihkan untuk ditabung, yang penting gaji karyawan itu mbak kadang saya kasih 

tiap 1 minggu soalnya kasihan kalau nunggu 1 bulan kelamaan, kadang juga ada 

yang minta gajiannya di awal bulan” Kata Bapak Sodiq. 

Pernyataan tersebut memperjelas jika hasil usaha dari kegiatan berwirausaha 

tahu serasi mampu berperan dalam ekonomi rumah tangga Bapak Sodiq melalui 

keuntungan hasil usaha dan usaha tahu milik Bapak Sodiq juga mampu menyerap 

tenaga kerja yaitu masyarakat sekitar yang ada di Bandungan.  

Hal ini selaras dengan temuan Satria (2019) dimana rata-rata kontribusi 

pendapatan usaha tahu sebesar 83,33% jumlah persentase tersebut relatif tinggi  

terhadap pendapatan keluarga sama halnya dengan pengusaha Bapak Yanto 

dimana usaha tahu miliknya berkontribusi 100% dari pendapatan keluarganya.  
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4.2.4 Pengusaha Tahu Serasi Bapak Yanto 

Pengusaha tahu serasi bernama Bapak Yanto selaku pemilik usaha tahu 

serasi yang merupakan usaha pokok bersama istri bertempat tinggal di Desa 

Kenteng, Bandungan RT 03/03 pengalaman kerja sebagai sopir dan karyawan di 

tahu serasi milik Om Shin kemudian membuka usaha tahu sendiri bersama dengan 

modal istri yang sudah berusia 7 tahun berdiri sejak 2011, yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga serta membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat di Bandungan. Target pemasaran tahu serasi adalah area Bandungan, 

pasar Sumowono, pasar Jimbaran, Kampung Rowo, Semarang, Magelang, dan 

Surabaya. Usaha tahu ini banyak menyerap banyak tenaga kerja jumlah tenaga 

kerja yang dimiliki adalah 12 orang yang sudah bekerja selama paling lama 4-7 

tahun gaji yang keluarkan untuk tenaga kerja selama 1 hari adalah Rp. 35.000 

sistem pembayaran dilakukan 1 bulan sekali, tahu serasi milik Bapak Yanto rutin 

diproduksi setiap hari. 

 

a.  Pengeluaran Usaha Tahu Serasi Bapak Yanto 

Setiap hari Bapak Yanto mempunyai pengeluaran usaha untuk 

memproduksi usahanya. Berikut pengeluaran usaha Bapak Yanto dalam 1 bulan:  

Tabel 4.12 Rata-Rata Pengeluaran Usaha Bapak Yanto 

No URAIAN MINGGU    JUMLAH 

  Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4  

 Variabel Cost      

1 Bahan Baku 

Usaha 

     

 Kedelai Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp6.000.000 

 Garam Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp400.000 

 Air Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 

 Fixed Cost      

2 Perlengkapan 

Usaha 

     

 Penyusutan 

Mesin Diesel 

Genset 

- - - Rp97.222 Rp97.222 

 Penyusutan 

Mesin Penghasil 

- - - Rp125.000 Rp125.000 



37 

 

Uap 

 Penyusutan 

Mesin Penggiling 

Kedelai 

- - - Rp97.222 Rp97.222 

 Perbaikan 

Tempat Usaha 

- - - Rp41.667 Rp41.667 

 Variabel Cost      

3 Peralatan Usaha      

 Plastik Rp300.000 Rp300.000 Rp300.000 Rp300.000 Rp1.200.000 

 Kain diameter 

20x20 

Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp400.000 

 Pengepres tahu - - - Rp300.000 Rp300.000 

 Tong - - - Rp50.000 Rp50.000 

 Ember - - - Rp5.000 Rp5.000 

 Kaos Tangan 

Karet 

- - - Rp5.000 Rp5.000 

 Sepatu Boots - - - Rp10.000 Rp10.000 

 Variabel Cost      

4 Biaya 

Transportasi 

     

 Bensin  Rp900.000 Rp900.000 Rp900.000 Rp900.000 Rp3.600.000 

 Oli - - - Rp170.000 Rp170.000 

 Ganti Ban - - - Rp400.000 Rp400.000 

 Isi Ulang Angin - - - Rp15.000 Rp15.000 

 Servis - - - Rp300.000 Rp300.000 

 Fixed Cost      

5 Gaji Pegawai      

 Pegawai Yanto 

12 

Rp2.940.000 Rp2.940.000 Rp2.940.000 Rp2.940.000 Rp11.760.000 

Total FC + VC     Rp25.056.111 

 

Penyusutan 
Harga 

Pembelian 

Umur 

Ekonomi 

(Masa 

Pakai) Perhitungan 
Mesin Diesel 

Genset 
Rp. 
3.500.000 3 Tahun 1 : 36 x 3.500.000 = 97.222 

Mesin 

Penghasil 

Uap 
Rp. 

3.000.000 2 Tahun 1 : 24 x 3.000.000 = 125.000 
Penggiling 

Kedelai 
Rp. 

3.500.000 3 Tahun 1 : 36 x 3.500.000 = 97.222 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 



38 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12, pengeluaran usaha tahu serasi 3 milik Bapak Yanto 

dalam sebulan sebesar Rp 25.056.111. Pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran 

tetap dan pengeluaran tidak tetap di setiap minggunya. Pengeluaran usaha 

perminggu yang rutin Bapak Sodiq keluarkan untuk usaha antara lain yaitu untuk 

bahan baku seperti : Kedelai sebesar Rp 1.500.000,-, Garam Rp 100.000,-, Air Rp 

20.000,-, kemudian untuk peralatan usaha seperti : Plastik Rp 300.000,-, Kain 

diameter 20x20 Rp 100.000,-, kemudian untuk gaji 12 pegawai setiap minggunya 

1 orang berhak menerima gaji sebesar Rp 245.000/minggunya. Jika di kalikan 12 

maka gaji pegawai perminggu Bapak Yanto mengeluarkan biaya sebesar Rp. 

2.940.000. dan sebulan sebesar Rp. 11.760.000.  

“Ya kalau gaji pegawai kan normalnya di saya segitu ya mbak gatau kalau di 

tempat lain itu berapa punya saya kerjanya normal juga mbak dari pagi jam 8 

sampai jam 4 sore, saya senang mereka tidak mempermasalahkan tentang gaji 

karena dari pada nganggur tidak berpenghasilan jadi ya mending nyambi disini”. 

Kata Bapak Yanto. Hal tersebut menunjukan bahwa Bapak Yanto telah membuka 

lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.  

Pengeluaran untuk perlengkapan usaha sebesar Rp. 3.500.000 untuk mesin 

genset dengan masa pakai 3 tahun, sehingga beban penyusutan perbulannya 

sebesar Rp. 83.333. Mesin Penghasil uap seharga Rp. 3.000.000 dengan masa 

pakai 2 tahun, sehingga beban penyusutan perbulannya sebesar Rp 104.167. 

Mesin penggiling kedelai seharga Rp. 3.500.000 dengan masa pakai 3 tahun, 

sehingga beban penyusutan perbulannya sebesar Rp125.000. untuk perbaikan 

tempat usaha dalam 1 tahun sebesar Rp 500.000, sehingga beban perbulannya 

sebesar Rp41.667. 

Pengeluaran untuk peralatan usaha Bapak Yanto biasanya dilakukan dalam 

beberapa bulan sekali, sehingga rata-rata pengeluaran perbulannya untuk 

pengepres tahu sebesar Rp. 300.000, tong sebesar Rp. 50.000, ember sebesar Rp. 

5.000, kaos tangan karet sebsar Rp 5.000 dan sepatu boots sebesar Rp 10.000. 
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b. Pendapatan Usaha Tahu Serasi Bapak Yanto 

Dari pengeluaran usaha tersebut, Bapak Yanto mendapatkan pendapatan usahanya 

melalui produksi tahu, dalam sehari Bapak Yanto hanya memproduksi tahu sekali 

dalam satu hari berikut adalah data produksi tahu :  

Tabel 4.13 Total Pendapatan Usaha Tahu Serasi Bapak Yanto 

Nama 

Hari 

Produksi Jumlah Produksi Harga 

Yanto 

Hari Biasa   Rp. 6000 

Senin 120 kg 250 bungkus   

Selasa 120 kg 250 bungkus   

Rabu 120 kg 250 bungkus   

Kamis 120 kg 250 bungkus   

Jumat 120 kg 250 bungkus   

Hari Libur   Rp. 6000 

Sabtu 120 kg 250 bungkus   

Minggu 120 kg 250 bungkus   

 

Hasil Penjualan Tahu Tiap 

Harinya 

Total 

PerMinggu 

Pendapatan 

Kotor 

Perbulan 

Pendapatan 

Kotor 

Pertahun 

Senin s.d. 

Jumat 

Sabtu dan 

Minggu Rp. 

10.500.000 

Rp. 

10.500.000 x 

4 = 

Rp. 

42.000.000 x 

12 = Rp. 

504.000.000 
Rp. 6000,- x 

250 x 5 = 

Rp. 6000,- x 

250 x 2 = 
Rp. 

42.000.000 

Rp. 7.500.000 Rp. 3.000.000   
Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, total pendapatan atau total revenue Bapak 

Yanto selama 1 bulan sebesar Rp 42.000.000,-. Dan pendapatan kotor pertahun 

Bapak Yanto sebesar Rp. 504.000.000. Dalam Tabel 4.13 dijelaskan bahwa 

selama satu minggu rata-rata tahu yang terjual yaitu pada hari Senin-Jumat 

sebanyak  600 kg atau sekitar 1.250 bungkus, sedangkan untuk hari Sabtu & 

Minggu tahu yang terjual juga sebanyak 240 kg atau sekitar 500 bungkus di setiap 



40 

 

minggunya, jumlah penjualan kadang berbeda-beda, karena banyak permintaan 

untuk tahu serasi di waktu liburan. 

“Saya produksinya stabil terus mbak 250 terus, soalnya saya jualnya kan udah 

ada distributor langganan mbak tidak hanya di area Bandungan ini tapi sudah 

sampai mana-mana khususnya di Jawa. Jadi tiap ngirim saya musti setor berapa 

begitu sudah merata semua, cuman kalau permintaannya naik ya saya menaikkan 

produksi saja juga”. Kata Bapak Yanto. 

“Kalau barang sisa biasanya saya tarik mbak tapi jarang terjadi soalnya kan 

saya ngirimnya sedikit-sedikit mbak dan sesuai permintaan soalnya ini tahunya 

kalau di suhu ruangan tidak tahan lama harus di taruh di pendingin atau freezer, 

kalau di Bandungan ini kan sudah dingin ya mbak jadi ya tahunya cocok dengan 

cuaca disini.” Kata Bapak Yanto. 

Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa rata-rata dalam satu minggu, total 

pendapatan usaha sebesar Rp10.500.000,- sedangkan dalam sebulan sebesar Rp 

42.000.000,- dan pendapatan usaha setahun sebesar Rp. 504.000.000 belum 

dikurangi dengan pengeluaran usaha. 

 

c. Hasil Usaha/Keuntungan Bapak Yanto 

Berikut hasil usaha/keuntungan usaha tahu serasi Bandungan selama satu 

bulan:  

Tabel 4.14 Hasil Usaha/Keuntungan Usaha Tahu Serasi Bapak Yanto 

Keterangan 
Jumlah  
(Per Bulan) 

Jumlah 
 (Per  Tahun) 

Total Pendapatan Usaha (TR) Rp42.000.000 Rp504.000.000 

Total Pengeluaran Usaha (TC) Rp25.056.111 Rp300.673.332 

Hasil Usaha Rp16.943.889 Rp203.326.668 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dijelaskan bahwa dalam satu bulan keuntungan yang 

dapat diperoleh Bapak Yanto sebesar Rp 16.943.889,- sehingga dalam kurun 

waktu satu tahun, rata-rata pendapatan Bapak Yanto sebesar Rp 203.326.668,-. 

Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan penerimaan atau pendapatan usaha yang 

dikurangkan dengan pengeluaran usaha.  
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Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh pedagang melalui perhitungan 

TR-TC perbulannya sebesar Rp 16.943.889,- dan dalam 1 tahun pendapatan rata-

rata sebesar Rp 203.326.668,-  

Hal ini selaras dengan temuan Andika, P. R. (2015) dimana hasil usaha 

pengolahan tahu sangat menguntungkan untuk diusahakan karena jika di rata-rata 

pendapatan pengusaha tahu Bapak Yanto tersebut juga relatif tinggi. Dari temuan 

andika rata –rata total pendapatannya sebesar Rp. 328.856.55. 

 

 

d. Pengeluaran Rumah Tangga Bapak Yanto 

Kegiatan konsumsi rumah tangga oleh Bapak Yanto dilakukan melalui 

pengeluaran rumah tangga. Dimana pengeluaran tersebut di bagi menjadi 2 yaitu 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Berikut merupakan pengeluaran rumah tangga 

Bapak Yanto selama 1 bulan: 

 

 

Tabel 4.15 Pengeluaran Rumah Tangga Bapak Yanto 

No URAIAN 

MINGGU 

JUMLAH ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 

1 Biaya Tetap 

  

  

Pangan 

Beras Rp90.000 Rp90.000 Rp90.000 Rp90.000 Rp360.000 

Sayur Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp30.000 Rp120.000 

Lauk  Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp140.000 
Minyak 
Goreng Rp13.000 Rp13.000 Rp13.000 Rp13.000 Rp52.000 

Gula Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp12.000 Rp48.000 

Garam Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp40.000 
Bumbu 
Dapur Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp60.000 

Kesehatan           
Berbagai 
Sabun  Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 
Sikat dan 
Pasta gigi Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp15.000 Rp60.000 

Pendidikan           
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Uang Saku Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp200.000 Rp800.000 

SPP - - - Rp300.000 Rp300.000 

Lain-lain           

Transport Rp40.000 Rp40.000 Rp40.000 Rp40.000 Rp160.000 

Gas LPG Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp80.000 

Pulsa HP Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp35.000 Rp140.000 

2 
Biaya Tidak 
Tetap 

  

 

Sandang 

Pakaian - - - Rp200.000 Rp200.000 

Tas - - - Rp50.000 Rp50.000 

Sandal - - - Rp30.000 Rp30.000 

Sepatu - - - Rp30.000 Rp30.000 

Pajak   

Kendaraan - - - Rp458.333 Rp458.333 

PBB - - - Rp5.000 Rp5.000 

Listrik - - - Rp400.000 Rp400.000 

Sosial   

Undangan - - - Rp150.000 Rp150.000 

Arisan - - - Rp200.000 Rp200.000 

Besuk - - - Rp50.000 Rp50.000 

Lelayu - - - Rp30.000 Rp30.000 

Kesehatan   

Berobat sakit - - - Rp100.000 Rp100.000 

Lain-Lain   

Rekreasi - - - Rp100.000 Rp100.000 
Perbaikan 
Rumah - - - Rp83.333 Rp83.333 

  

Total Biaya 
Rumah 
Tangga   Rp4.326.667 

              

  Tabungan         Rp12.617.222 

  

Total 
Pengeluaran 
(Biaya 
Rumah 
Tangga + 
Tabungan)         Rp16.943.889 
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Nama Biaya Perhitungan 
Pajak 
Kendaraan RP 5.500.000 

1 : 12 x Rp 5.500.000 = Rp 
458.333 

PBB Rp 60000 1 : 12 x Rp 60.000 = Rp 5.000 
Perbaikan 
Rumah  Rp 1.000.000 1 : 12 x Rp 1.000.000 = Rp 83.333 

Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.15, pengeluaran rumah tangga Bapak Yanto lumayan 

tinggi karena melihat Bapak Yanto tinggal bersama istri dan masih memiliki 

tanggungan 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah.  

“pengeluaran rumah tangga yang sering itu ya yang pokok-pokok itu mbak, 

cuman kita kan juga berjaga-jaga kalau untuk pengeluaran yang tidak sering tapi 

pasti ada aja setiap hari itu mbak”. Kata Bapak Yanto. 

Untuk biaya rumah tangga Bapak Yanto keperluan sandang biasanya dibelikan 

dalam 3 bulan sekali dimana jika dihitung perbulan pengeluarannya sebesar Rp 

200.000 untuk pakaian, Rp 50.000 untuk tas, Rp 30.000 untuk sandal, Rp 30.000 

untuk sepatu. 

Pengeluaran untuk rumah tangga Bapak Yanto biasanya dilakukan dalam 

beberapa bulan sekali, pengeluaran pajak dibayarkan pertahun, apabila 

dibebankan perbulan maka biayanya sebesar Rp 458.333 untuk kendaraan dan Rp 

5000 untuk PBB. 

Jika di total dalam satu bulan rata-rata pengeluaran rumah tangga Bapak Yanto 

sebesar Rp4.326.667,-. Biaya tersebut nantinya dipenuhi melalui keuntungan dari 

hasil usaha tahu serasi. 

 

 
e. Peran Hasil Usaha Bapak Yanto 

Dari hasil usaha tahu serasi yang ada digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga. Berikut merupakan peran hasil usaha tahu serasi milik 

Bapak Yanto selama satu bulan: 

 



44 

 

Tabel 4.16 Peran Hasil Usaha Tahu Serasi Bapak Yanto 

Keterangan Jumlah (Per Bulan) 

Total Hasil Usaha Rp16.943.889 
Total Pengeluaran (Biaya Rumah Tangga + 
Tabungan) Rp16.943.889 

Kontribusi (%) 100% 
Sumber : Hasil Survei Lapangan (diolah) 

Hasil usaha penjualan tahu serasi  oleh pengusaha digunakan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan tabel 4.16, total hasil usaha atau 

keuntungan yang diperoleh Bapak Yanto selama satu bulan sebesar Rp. 

Rp16.943.889,-. Pendapatan tersebut mampu mencukupi pengeluaran rumah tangga 

setiap harinya. Jika dirata-rata, pengeluaran rumah tangga keluarga Bapak Yanto 

selama satu bulan biasanya sebesar Rp. 4.326.667,- sisa dari hasil usaha 

dialokasikan ke tabungan yang besarnya Rp12.617.222 Sehingga total pengeluaran 

yaitu biaya rumah tangga ditambahkan dengan tabungan nilainya sebesar  

Rp16.943.889 

 Jika dihitung, hasil usaha tahu serasi mampu menutupi keseluruhan kebutuhan 

rumah tangga yang ada. Karena, peran usaha tahu serasi Bandungan pada 

ekonomi rumah tangga pengusaha mampu memberi kontribusi relatif besar. Dapat 

dilihat pada pada tabel 4.16, dimana kontribusi hasil usaha pada total pengeluaran 

rumah tangga bernilai 100%. Mampu menutupi lebih dari seluruh pengeluran 

rumah tangga Bapak Yanto.  

“Alhamdulillah mbak setelah saya dulu merasakan hanya menjadi karyawan 

di Om Shin terus nabung sama istri untuk modal wirausaha dan sekarang menjadi 

pemilik usaha rasanya beda sekali, Alhamdulillah tercukupi. Maka dari itu saya 

juga ingin berbagi pengalaman saya ke teman-teman yang lain teman-teman yang 

bekerja sebagai karyawan juga saya senang dulunya mereka tidak punya 

pekerjaan sekarang saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka” Kata 

Bapak Yanto. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian Afip (2014) bahwa pendapatan total 

rumah tangga dari industri usaha tahu sebesar 30%-60% pendapatan tersebut 
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relatif tinggi dan memberikan sumbangan yang cukup tinggi juga selasar dengan 

temuan hasil usaha tahu Bapak Yanto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa peran usaha kecil tahu 

serasi Bandungan pada ekonomi rumah tangga pengusaha mempunyai dampak 

positif. Peran dari pengusaha satu dengan pengusaha lainnya pun berbeda-beda 

yaitu pengusaha satu yang bernama Ibu Widari dengan kontribusi sebesar 100 % 

dari total pengeluaran sebesar Rp 4.302.167. Pengusaha dua yang bernama Bapak 

Sodiq dengan kontribusi 100% dari total pengeluaran sebesar Rp 4.787.833. 

Pengusaha tiga yang bernama Bapak Yanto dengan kontribusi 100% dari total 

pengeluaran sebesar Rp 4.326.667. Hasil diatas menunjukkan bahwa usaha tahu 

serasi mempunyai peran penting dalam ekonomi rumah tangga. Serta sisa dari 

hasil usaha dialokasikan ke tabungan dimana tabungan dari Ibu Widari sebesar  

Rp8.628.666. Tabungan Bapak Sodiq Sebesar Rp10.097.167 Dan yang terakhir 

tabungan Bapak Yanto sebesar 12.617.222.  

5.2 Saran 

Saran untuk pengusaha tahu untuk meningkatkan kontribusi dalam 

pendapatan keluarga sebaiknya tetap menjaga kualitas tahu serasi khas Bandungan 

untuk tetap menjaga cita rasanya yaitu dengan tidak menggunakan bahan 

pengawet, selain produksinya yang ditambahkan maka untuk kebersihan, 

kehigienisan dan kenikmatan dari tahu serasi harus ditingkatkan agar konsumen 

merasa puas. Untuk pemasaran sebaiknya jangan hanya di area Bandungan dan 

sekitarnya saja tetapi menyebar sampai ke luar kota seperti salah satu pengusaha 

yaitu Bapak Yanto beliau sudah menjual tahu serasi sampai ke luar kota. 

Sebaiknya pengusaha juga menyediakan tempat khusus (toko pribadi) sebagai 

sarana pemasaran. Agar mesin lebih awet untuk digunakan pengusaha juga harus 

pandai merawat mesin tersebut supaya tidak sering ganti sehingga mengurangi 

biaya pengeluaran. Selain rajin membersihkannya juga melihat batasan kapasitas 

penggunaan mesin dan masa istirahat setelah digunakan. 
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