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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

Memulai suatu penelitian penulis memerlukan suatu tinjauan pustaka 

dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka digunakan untuk menjelaskan 

konsep. Konsep merupakan unsur pokok dalam kegiatan ilmiah seperti suatu 

penelitian. Konsep yang digunakan harus diberi makna terlebih dahulu, karena 

kemungkinan terjadi konsep yang digunakan merupakan istilah umum yang biasa 

dipakai dalam bahasa sehari – hari. Oleh sebab itu, pada bab ini penulis akan 

menjelaskan konsep – konsep dan definisi operasional dari masalah penelitian 

yang diharapkan, secara rinci adalah sebagai berikut : 

2.1 Pengertian Laba  

Pengerian laba secara umum adalah selisish dari pendapatan di atas 

biaya-biaya dalam jangka waktu (periode tertentu). Dalam teori ekonomi 

juga dikenal adanya istilah laba, di dalam teori ekonomi berbeda dengan 

pengertian laba menurut akuntansi. Menurut Harahap (2000:15) “dalam teori 

ekonomi para ekonom mengartikan laba sebagian suatu kenaikan dalam 

kekayaan perusahaan, sedangkan dalam akuntansi laba adalah perbedaan 

pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu”. 

Ekonomi pertanian dan ekonomi diluar pertanian terdapat perpedaan yaitu 

adanya jarak waktu antara penerimaan dan dalam pengeluaran. Jika dalam 

kegiatan industri sekali produksi telah dilakukan, penerimaan penjualan akan 

mengalir dengan cepat dalam bidang pertanian tidak demikian. 
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Laba atau profit adalah selisih positif antara total pendapatan dengan 

total biaya. Sehingga besarnya laba yang diperoleh perusahaan tergantung 

pada pendapatan dan biaya.  

Menurut Suwardjono (2010:464) “laba dimaknai sebagai imbalan atas 

upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa”. Commite on terminology 

(Sofyan Syafri H,2004) dalam aliyal azmi (2007:12) mendifinisikan laba 

sebagai “jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya 

lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi”. 

(http://www.slideshare.net/MuhammadAnshar/konsep-laba diambil Tanggal 

20 November 2011) 

Menurut  Firdaus (2008:60) mengemukakan tiga pengertian laba yaitu: 

1. Laba sebagai kompensasi (reward) karena seseorang berani menanggung 

resiko. Besar kecinya resiko akan menentukan besar kecilnya laba yang 

diperoleh perusahaan 

2. Laba adalah kompensasi karena seseorang berhasil di dalam inovasi. 

Dikarenakan seseorang berani berperan dalam inovasi maka baginya ada 

kemungkinan memperoleh kompensasi. 

3. Laba adalah kompensasi adanya perubahan di bidang perekonomian. 

Tanpa perubahan tidak ada laba.  

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001:321) ada tiga determinan laba 

yaitu:  

1. Laba sebagai keuntungan implicit 

2. Laba sebagai ganjaran tanggungan resiko 
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3. Laba sebagai penghargaan atas inovasi 

Suwardjono (2010:465) mengungkapkan bahwa laba secara konseptual 

mempunyai karakteristik umum sebagai berikut: 

1. Kenaikan kemakmuran (wealth atau well-offness) yang dimiliki atau 

dikuasi suatu entitas 

2. Perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu (periode) sehingga harus 

diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir 

3. Perubahan dapat dinikmati, didistribusi atau ditarik oleh entitas yang 

menguasi kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan laba  dalam 

penelitian ini adalah hasil yang diperoleh petani sayur dusun Jubelan setelah 

dikurangi dengan biaya produksi dalam satu kali masa tanam. 

2.2 Kemampulabaan (profitabilitas)  

Setiap usaha mempunyai tujuan yang berbeda, namun pada umumnya 

keberhasilan usaha selalu menjadi tujuan utamanya. Salah satu kriteria untuk 

mencapai keberhasilan usaha adalah dengan efisiensi, yaitu apabila sudah 

tercapai tingkat kemampulabaan (profitabilitas) yang tinggi.  

Sarwoko (2001:130) mengemukakan bahwa ”profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.  

Menurut Sartono (2001 :121) kemampulabaan atau profitabilitas 

dibedakan menjadi dua yaitu: 
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a. Return on investment atau return on asset  

return on investment atau return on asset menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.  

b. Return on equity atau return on net worth 

return on equity atau return on net worth mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan. 

Pada umumnya profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Setiap perusahaan selalu berupaya agar 

memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi. Kemampulabaan atau 

profitabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan petani 

sayur di Dusun Jubelan untuk menghasilkan laba.  

2.3 Ratio profitabititas atau pengukuran kemampulabaan  

Cara untuk mengetahui tingkat profitabilitas yaitu dengan melakukan 

pengukuran  menggunakan analisis rasio. Analisis ratio tersebut adalah rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar 

tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Moeljadi (2006 :73) 

”mengemukakan bahwa secara umum, rasio profitabilitas dihitung dengan 

membagi laba dengan modal”. Menurut Hanafi (2004 :42) “terdapat tiga 

rasio yang sering digunakan, yaitu profit margin, return on investment (ROI) 

dan return on equity (ROE)”. Dalam penelitian ini menggunakan dua ratio 

profitabilitas yaitu profit margin dan return on equity (ROE).  
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Menurut Hanafi (2004:42) profit margin menghitung sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu. Rasio ini bisa juga diinterprestasikan sebagai kemampuan 

perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisien) di perusahaan pada periode 

tertentu”. 

Menurut Simamora (2000:528) profit margin merupakan suatu 

ukuran persentase dari setiap rupih penghasilan yang menghasilkan laba 

bersih (net income). Hubungan laba bersih dengan penjualan kerap kali 

dipakai untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya 

dan beban yang berkaitan dengan penjualan. Yaitu, apabila sebuah 

perusahaan menurunkan beban relatifnya terhadap penjualan, maka 

perusahaan tentu akan mempunyai lebih banyak dana untuk kegiatan-

kegiatan usaha lainnya. Kelemahan margin laba adalah bahwa rasio ini tidak 

mempertimbangkan investasi (jumlah asset atau ekuitas pemegang saham) 

yang diperlukan untuk menghasilkan laba atau penjualan.  

Return on Equity (ROE) merupakan salah alat utama investor yang 

paling sering digunakan dalam menilai suatu saham.Dalam perhitungannya, 

secara umum ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama 

setahun terakhir. Walau cara menghitungnya sangat mudah akan tetapi 

dengan memahami secara mendalam ROE bisa memberikan gambaran tiga 

hal pokok : 

a. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitability) 

b. Efisiensi perusahaan dalam mengelola aset (assets management) 
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c. Hutang yang dipakai dalam melakukan usaha (financial leverage) 

(http://m3coption.com/index2.php diambil Tanggal 31 Agustus 2012) 

Menurut Sartono (2001:124) “return on equity atau return on net 

worth mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia 

bagi pemegang saham perusahaan”. Menurut Hanafi (2004:42) “return on 

equity mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan modal tertentu”. Sedangkan menurut  Widayanti (2006:49) 

return on equity adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal 

sendiri. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut maka yang dimaksud 

dengan ratio profitabilitas dalam penelitian ini adalah  pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur kemampulabaan petani sayur di Dusun Jubelan. 

2.4 Perbedaan laba dan kemampulabaan 

Laba dan kemampulabaan itu berbeda, perbedaan tersebut adalah: 

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-

biayanya dalam jangka waktu (perioda) tertentu.  

Menurut Suwardjono (2010:464) ”laba dimaknai sebagai imbalan atas 

upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa”. Sedangkan menurut 

Firdaus (2008:60) terdapat tiga pengertian laba yaitu: 

1. Laba sebagai kompensasi (reward) karena seseorang berani menanggung 

resiko. Besar kecinya resiko akan menentukan besar kecilnya laba yang 

diperoleh perusahaan 
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2. Laba adalah kompensasi karena seseorang berhasil di dalam inovasi. 

Dikarenakan seseorang berani berperan dalam inovasi maka baginya ada 

kemungkinan memperoleh kompensasi. 

3. Laba adalah kompensasi adanya perubahan di bidang perekonomian. 

Tanpa perubahan tidak ada laba.  

Sedangkan pengertian kemampulabaan secara umum merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Menurut Sartono 

(2001:122) “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.  

Berdasarkan uraian tersebut perbedaan laba dan kemampulabaan dalam 

penelitian ini adalah apabila laba menunjukkan jumlah sedangkan 

kemampulabaan itu menunjukkan kemampuan dalam mendapatkan jumlah 

tersebut. 

2.5 Faktor-faktor yang mempunyai hubungan dengan kemampulabaan  

2.5.1 Pekerjaan Sampingan  

Setiap manusia mempunyai banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Menurut Abraham H. Maslow, “kebutuhan manusia dapat 

disusun dalam satu hirarki, dengan kebutuhan-kebutuhan fisik sebagai 

yang paling pokok dan “paling bawah” dan diikuti berturut-turut keatas 

oleh kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, ego dan 

aktualisasi diri”. (http://www.yosibara.com diambil Tanggal 20 

November 2011) 
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Menurut Mangkanegara (2000:12) “kebutuhan adalah suatu 

kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan 

dengan dorongan yang ada dalam diri”. Jika kebutuhan manusia dapat 

terpenuhi maka manusia baru akan merasa puas, namun kebutuhan 

manusia bersifat tidak terbatas dimana setiap satu kebutuhan terpenuhi 

maka akan muncul kebutuhan yang lain. Pemenuhan kebutuhan 

menjadi unsur yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi agar 

kehidupan setiap manusia dapat terus berlangsung. 

Kebutuhan hidup dapat dipenuhi apabila manusia itu bekerja. 

Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pekerjaan itu bervariasi seperti guru, petani, pedagang dll. “Pekerjaan 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan 

keluarganya dimana pekerjaan tersebut tidak ada yang mengatur dan 

dia dia bebas karena tidak ada etika yang mengatur”.  

(Http://cookeyzone.blogspot.com/2009 diambil Tanggal 20 November 

2011) 

Yuliani menjelaskan bahwa bekerja juga berdimensi sosial. 

Setiap orang butuh untuk bekerja, karena ia memiliki kebutuhan untuk 

menjadi bagian dari suatu kelompok, dan menjalin relasi yang 

bermakna dengan orang-orang yang ada di sana. Aristoteles pernah 

mengatakan bahwa manusia adalah mahluk yang berpolis. Artinya 

manusia adalah mahluk yang membutuhkan kelompok untuk 
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menegaskan jati dirinya. Bekerja adalah cara terbaik untuk menjadi 

bagian dari suatu kelompok. Bekerja juga berdimensi sosial. Setiap 

orang butuh untuk bekerja, karena ia memiliki kebutuhan untuk 

menjadi bagian dari suatu kelompok, dan menjalin relasi yang 

bermakna dengan orang-orang yang ada di sana. 

(http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id diambil Tanggal 20 November 

2011). 

Tujuan petani melakukan usaha tani adalah untuk mendapatkan 

laba. Laba tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kebutuhan itu bemacam-macam dan berbeda antara orang satu dengan 

yang lain. Kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, 

pendidikan, dan kesehatan. kebutuhan tersebut bisa terpenuhi apabila 

orang bekerja. Jika tanggungan keluarga banyak, maka kebutuhan yang 

harus dipenuhi juga banyak dan besar pula. Semakin banyak kebutuhan 

yang akan dipenuhi maka akan mendorong seseorang rajin dalam 

melakukan pekerjaan dan hasil yang akan diperolehnya akan besar 

pula. Jika pendapatan tinggi maka laba yang diperoleh tinggi pula. 

Apabila laba yang diperoleh tinggi maka akan meningkatkan 

kemampulabaan. 

Apabila seseorang petani merasa bahwa pendapatan yang di 

dapat dari bertani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi 

dirinya dan keluarganya maka akan mendorong petani untuk mencari 

pekerjaan sampingan lainnya. Pekerjaan sampingan selain bertani sayur 
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di harapkan dapat menutup biaya dan kebutuhan yang belum di 

dipenuhi. Pekerjaan sampingan yang dijalankan oleh petani sayur 

Dusun Jubelan ada hubungannya dengan kemampulabaan. Perbedaan 

pekerjaan sampingan masing-masing petani akan mempengaruhi 

terhadap tambahan penghasilan yang diterima, juga akan berpengaruh 

pada kemampulabaan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud 

pekerjaan sampingan dalam penelitian ini adalah pekerjaan yang 

dilakukan selain pekerjaan pokok. 

2.6 Penelitian sebelumnya 

 Dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Waluyo 

(2005) dalam Kemampulabaan Petani Sayur Dusun Sowanan Desa Ngablak 

Kecamatan Ngablak Kecamatan Magelang mengatakan bahwa laba petani 

sayur Dusun Sowanan Desa Ngablak dalam tiga bulan sebagian besar berada 

dalam kategori rendah karena laba yang diperoleh setiap bulan kurang dari 

UMR Kabupaten Magelang, kemampulabaan petani sayur Dusun Sowanan 

Desa Ngablak dalam tiga bulan berada dalam kategori tinggi karena lebih 

besar dari suku bunga pinjaman Bank Kredit Kecamatan Ngablak dalam tiga 

bulan, biaya hidup dengan kemampulabaan petani sayur Dusun Sowanan 

Desa Ngablak mempunyai hubungan positif. Artinya semakin tinggi biaya 

hidup, semakin tinggi pula kemampulabaan petani sayur. Terdapat perbedaan 

nyata kemampulabaan antara petani sayur yang mempunyai pekerjaan lain di 

luar bertani sayur dengan yang tidak mempunyai pekerjaan lain di luar 

bertani sayur petani sayur yang tidak memiliki pekerjaan lain mempunyai 
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kemampulabaan lebih tinggi. Artinya kemampulabaan petani sayur yang 

tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani sayur lebih tinggi daripada 

kemampulabaan petani sayur yang mempunyai pekerjaan lain selain bertani 

sayur. 

2.7 Kerangka dasar penelitian  

Dalam kerangka dasar penelitian akan diuraikan definisi 

operasional atas variabel-variabel yang digunakan, skala pengukuran dan 

model hipotesis. Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu: 

2.7.1 Kemampulabaan petani sayur (Y) 

Kemampulabaan petani sayur di Dusun Jubelan Desa Jubelan 

adalah kemampuan petani sayur Dusun Jubelan untuk menghasilkan 

laba dalam satu kali masa tanam. Rasio profitabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah profit margin dan Return On Equity (ROE). 

Dengan demikian indikator yang digunakan dalam kemampulabaan 

petani sayur tersebut antara lain: 

a) profit margin adalah perbandingan antara laba yang diperoleh petani 

sayur dengan penjualan dalam satu kali masa tanam. Profit margin 

berada dalam rentang 10% sampai dengan 100%, untuk kepentingan 

analisis maka skor akhir dikategorikan dalam 3 kategori yaitu: 

Tinggi apabila profit margin diatas 66,66%, maka diberi skor 3 

Sedang apabila profit margin diantara 33,33%-66,66%, maka diberi 

skor 2 

Rendah apabila profit margin dibawah 33,33%, maka diberi skor 1 



 
 

21 
 

b) Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba yang 

diperoleh petani sayur dalam satuan perbulan dengan modal yang 

telah dikeluarkan. ROE akan dikategori menjadi 3 kategori, yaitu: 

 Tinggi apabila ROE diatas 66,66%, maka diberi skor 3 

Sedang apabila ROE diantara 33,33%-66,66%, maka diberi skor 2 

 Rendah apabila ROE dibawah 33,33%, maka diberi skor 1 

Penskoran dari kedua indikator akan digunakan sebagai acuan 

untuk menerangkan tingkat kemampulabaan petani sayur. Selanjutnya 

untuk mengetahui tingkat kemampulabaan petani sayur maka kedua 

indikator tersebut di beri notasi (Y) dari Y1, Y2. Tingkat 

kemampulabaan berada dalam rentang 0 – 100%, untuk kepentingan 

analisis maka skor akhir dikategorikan dalam kategori yaitu: 

Tinggi : Jika tingkat kemampulabaan skornya > 66,66% 

Sedang  : Jika tingkat kemampulabaan skornya = 66,66% 

Rendah  : Jika tingkat kemampulabaan skornya <66,66% 

Kedua indikator tingkat kemampulabaan tersebut akan dinilai 

dengan bobot yang sama antara 0 – 100 dan dijumlahkan sehingga 

diperoleh rumus sebagai berikut: 

Kemampulabaan  (Y) = Y1 + Y 2    X 100% 

                               6 

Keterangan : 
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Y : Kemampulabaan  

Y1 : Profit margin 

Y2 : ROE 

6 : Nilai maksimal yang mengkin sebagai hasil perkalian dari  

penyekoran kedua indikator tersebut . 

2.7.2 Pekerjaan sampingan  (X)  

Adalah pekerjaan yang dilakukan petani sayur selain pekerjaan 

pokok sebagai petani. Pekerjaan sampingan diukur dalam skala nominal 

dikotomi dengan kategori yang mempunyai pekerjaan sampingan dan 

yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan. 

Kedua variabel tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu 

variabel yang pertama dengan notasi Y sebagai variabel dependen dan 

variabel kedua dengan notasi X sebagai variabel independen.  

Tabel 2.1. Skala pengukuran untuk masing-masing variabel 

Variabel  Interval Nominal 

Kemampulabaan petani sayur (Y) 

Pekerjaan sampingan (X) 

v 

- 

- 

v 

 

 

Hubungan ke dua variabel tersebut dapat digambarkan dalam model 

hipotetis sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Y  =  Kemampulabaan 

X =  Pekerjaan sampingan   

2.8 Hipotesis  

Hipotetis penelitian yang telah dirumuskan, maka dirumuskan 

hipotesis kerja dan hipotesis statistic sebagai berikut: 

Hipotesis kerja satu 

Kemampulabaan petani sayur di Dusun Jubelan Desa Jubelan adalah rendah. 

Artinya dikatakan rendah jika tingkat kemampulabaan petani sayur di Dusun 

Jubelan Desa Jubelan kurang dari 66,66%. 

H0 : Kemampulabaan petani sayur  di Dusun Jubelan Desa Jubelan  

     Adalah Tinggi yaitu lebih dari 66,6%. 

H1 : Kemampulabaan petani sayur  di Dusun Jubelan Desa Jubelan  

     Adalah rendah yaitu kurang dari66,6%. 

Hipotesis statistic 1 

H0: µ > 66,66% 

H1: µ ≤ 66,66% 

Hipotesis kerja dua 

Y X 
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Terdapat perbedaan antara kemampulabaan petani sayur yang tidak 

mempunyai pekerjaan sampingan dengan mereka yang mempunyai pekerjaan 

sampingan.  

H0 :  Tidak terdapat perbedaan antara kemampulabaan petani sayur    

   yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan dengan mereka  

   yang mempunyai pekerjaan sampingan.  

H1 : Terdapat perbedaan antara kemampulabaan petani sayur yang  

  tidak mempunyai pekerjaan sampingan dengan mereka yang  

  mempunyai pekerjaan sampingan.  

 Hipotesis statistik 2 

H0 =  µ1 - µ2 = 0 

H1 =  µ1 - µ2 > 0 

 


