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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Landasan Teori 

 

2.1.1.  Benefit 

 

Benefit (manfaat) adalah suatu manfaat, kebaikan, guna, untung atau laba (KBBI : 

2020). Benefit atau manfaat timbul karena seseorang telah melakukan sesuatu 

pekerjaan, sehingga seseorang tersebut berhak mendapatkan dari suatu hal yang 

telah dikerjakan tersebut. Maxmanroe (2019) mengatakan bahwa benefit dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu benefit finansial secara langsung, benefit finansial tidak 

langsung, dan benefit non finansial.   

Benefit finansial secara langsung adalah imbalan yang berupa bayaran pokok 

(upah atau gaji) atau hasil yang didapatkan seseorang ketika seseorang tersebut 

telah melakukan pekerjaan, hasil ini dalam bentuk uang. Benefit  finansial secara 

tidak langsungnya adalah imbalan atau hasil dari kegiatan seseorang dalam 

melakukan pekerjaan yang tidak berupa uang, hasil ini bisa berupa asuransi 

kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, dan lain sebagainya. Benefit non finansial 

adalah imbalan atau hasil yang diterima seseorang ketika seseorang tersebut telah 

menyelesaikan pekerjaannya dalam bentuk rasa senang, rasa pencapaian dan lain 

sebagainya. 

Menurut Harahap (2009) benefit secara finansial disebut dengan laba. Laba 

merupakan kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi, 

sementara pengertian laba yang diamati oleh struktur akuntansi sekarang adalah 

selilih antara pendapatan dan biaya merupakan hal yang penting yang 
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menumbuhkan adanya benefit dalam bentuk finansial yang biasa disebut laba. 

Syahrani (2013) mengatakan dengan tercapainya laba yang optimal maka akan 

timbul sebuah benefit non finansial yang berupa kesejahteraan hidup melalui 

pengelolaan keuangan yang baik.  

Santoso dan Handayani (2019 : 187) menjelaskan bahwa mengelola keuangan adalah 

suatu tindakan untuk membantu perencanaan, pemecahan masalah serta pembuatan 

keputusan dalam manajemen keuangan suatu usaha. Tujuan dilakukan pengelolaan 

keuangan adalah dapat meningkatkan kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan 

profitabilitas. Perencanaan keuangan yang baik akan mempengaruhi profitabilitas yang 

mampu digunakan untuk kebutuhan dimasa mendatang, artinya melalui perencanaan 

pengelolaan keuangan yang baik maka akan mempengaruhi adanya benefit finansial 

secara tidak langsung. 

Menurut Pahlevi (2019) manfaat yang timbul setelah mengerjakan pekerjaan 

yang menghasilkan barang maupun jasa memiliki tujuan. Tujuan dari benefit yaitu 

sebagai berikut : 

1. Digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional dalam upaya untuk 

mencapai laba yang lebih optimal. 

2. Untuk menopang perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Untuk memenuhi kehidupan sehari – hari.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara benefit finansial secara 

langsung, benefit finansial secara tidak langsung dan benefit non finansial adalah 

sesuatu yang memiliki konotasi sebagai penunjang kesejahteraan hidup, selain itu 

ketiga macam benefit ini berjalan beriringan dimana ketika adanya benefit 

finansial secara langsung maka secara impulsif akan timbul benefit finansial 

secara tidak langsung dan benefit non finansial dalam mengerjakan pekerjaan.  
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Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan usaha tentu 

mempunya tujuan untuk mencapai benefit sebesar-sebarnya. Benefit bisa 

didapatkan ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, yang artinya benefit 

bersifat mengikuti karena benefit adalah hasil dari apa yang telah dikerjakan 

sesorang, hasil dari sebuah pekerjaan ini bisa dalam bentuk finansial ataupun non 

finansial. Keduanya memiki hubungan, sehingga benefit dapat dimaknai pelaku 

tergantung dari sudut pandang masing – masing.   

2.1.2.  Norma Budaya 

Budaya secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhaya. 

Koentjaraningrat (2015 : 11) mengatakan budaya adalah bentuk jamak dari buddhi 

yang artinya akal, kemudian budaya adalah “daya budi” yang diartikan dalam 

bentuk cipta, karsa dan rasa. Sehingga kebudayaan dapat diartikan hasil dari cipta, 

karsa, dan rasa itu sendiri yang diciptakan oleh sekelompok manusia dalam 

bentuk perilaku, nilai, kepercayaan dan simbol yang mereka terima tanpa sadar 

dan diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya.  

Budaya dibentuk dengan berbagai dasar dari unsur – unsur budaya. 

Malinowski (2013 : 22) berpendapat bahwa budaya tersusun atas nilai dan sebuah 

norma. Nilai adalah gambaran mengenai suatu hal yang diinginkan, berharga, 

pantas, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial setiap individu, sedangkan norma 

adalah sebuah aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga berisi 

perintah atau larangan, hal ini bertujuan untuk mencapai kehidupan yang aman, 

tertib dan damai di lingkungan masyarakat.  



 

11 
 

Hill (2011 : 148) menyatakan bahwa norma budaya dibagi menjadi dua 

kategori yakni folkways dan adat istiadat. Folkway berupa simbol dalam bentuk 

feedback (imbalan) perilaku masyarakat. Feedback atau imbalan adalah 

manifestasi budaya yang paling terlihat dan merupakan ungkapan luar (hukum 

sosial tak resmi) dari nilai yang lebih dalam. Misalkan ketika seseorang 

melakukan suatu yang diyakini benar maka orang tersebut mendapatkan pujian 

sosial, begitupun sebaliknya ketika mereka  melakukan sesuatu yang tidak 

dipercaya benar maka orang tersebut akan diguncing. Adat istiadat merupakan 

perwujudan norma budaya yang berupa aturan atau tata kelakuan yang dihormati 

dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun temurun. Di Jawa adat istiadat ini bisa 

disebut unggah – ungguh yang mana sebagai perwujudan rasa hormat generasi 

muda kepada yang lebih tinggi.  

Dari panjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa norma budaya adalah suatu 

cara hidup sekelompok orang yang diciptakan berdasarkan pemikiran bersama 

dalam bentuk perilaku, norma, nilai, kepercayaan, dan simbol – simbol yang 

diyakini mampu menjadi tolok ukur hidup yang bersifat kompleks. Norma budaya 

akan menghasilkan reword bagi seseorang yang menjalankan dengan benar dan 

apabila tidak dijalankan dengan benar maka akan berujung hukuman sosial yang 

tidak resmi. Sehingga norma budaya dapat menentukan perilaku seseorang dalam 

menjalankan hidup untuk mencapai titik kesejahteraan.  

 

1.1.3. Norma Budaya Kaitannya Dengan Benefit 

 

Pekerjaan budidaya ikan atau menambak adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. 

Mayoritas masyarakat melakukan pekerjaan membudidayakan ikan atau 

menambak ini untuk mencapai benefit secara finansial sebesar-besarnya. Jika 
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tujuannya itu maka sering kali seseorang menggunakan segala cara untuk 

mencapai tujuan tersebut. Hal ini yang kemudian seringkali melatarbelakangi 

seseorang untuk berbuat atau berperilaku negatif, salah satunya yaitu berbuat 

curang. 

Menurut Tracey T.R Lin dan Timothy (2010) adanya hubungan emosi antar 

seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang memaknai sebuah benefit, karena 

dengan adanya hubungan ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan 

ketidakcemasan untuk menjalankan suatu pekerjaan, hal ini disebut dengan social 

benefit. Jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan rasa percaya didukung 

dengan adanya hubungan maka akan timbul manfaat yang menjadi pondasi 

kepuasan dalam menjalankan pekerjaan baik secara finansial maupu non finansial. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Ningwuri (2015) melakukan penelitian denga judul “Dua Budaya : Pertanian dan 

Industri”. Penelitian ini mengangkat tentang dua bentuk budaya mata pencaharian 

masyarakat pesisir Dukuh Tapak, Kelurahan Tugureho Semarang. Penelitian ini 

mengidentifikasi kondisi mata pencaharian setiap individu dan keluarga, 

alasannya dualisme mata pencaharian dan pengaruh industri terhadap sosial dan 

ekonomi kehidupan. Masyarakat pesisir yang mayoritar berpenghasilan dari 

budidaya ikan harus mencari mata pencaharian dengan bekerja dipabrik juga 

karena penghasilan dari budidaya ikan tidak menentu. Hasil penelitian tentang dua 

bentuk budaya dalam mencari mata pencaharian yakni petani dan industri adalah 

masyarakat menjadikan budidaya ikan sebagai mata pencaharian sampingan 

dengan alasan menghormati kondisi sosial yang ada. Dan para perempuan dan 

pemuda bekerja di pabrik guna menompang kebutuhan dan ekonomi mereka. 
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Industrialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sosial ekonomi karena 

kondisi rasa kekeluargaan dan gotong royong masih dijunjung tinggi oleh 

masyarakat sekitar. 

Rochayatun (2018) dengan judul penelitian “Laba : Ketidakstabilan Makna”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presepsi akuntan di sekolah tinggi ilmu 

administrasi Malang dan pelaku usaha di sekitas sekolah tinggi tersebut dalam 

menginterpretasikan makna laba dan realitasnya. Para akuntan berpresepsi bahwa 

profit adalah penandingan antara pendapatan dan beban (sintaksis). Laba adalah 

suatu hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang dalam hal ekonomi (semantik). 

Laba juga dianggap sebagai indikator kesuksesan perusahaan dan alat untuk 

mengontrol manajemen (pragmatik). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba 

memiliki arti denotasi dan konotasi. Keuntungan tidak hanya mengandung unsur 

materialisme, tidak hanya sebagai bentuk kapitalisme, namun keuntungan juga 

mengandung unsur humanisme. Pada realitanya, presepsi dari akuntan bahwa laba 

adalah penandingan antara pendapatan dan beban. Berbeda dengan kondisi 

tersebut, presepsi dari non-akuntan justru lebih menunjukkan bahwa laba lebih 

banyak menunjuk ke aspek humanisme. Sehingga segala persepsi memiliki 

kebenarannya masing – masing. Hal ini disebabkan realitas yang acu para 

informan juga berbeda. 

 Faradilla (2015) dengan judul penelitian “Studi dampak alih fungsi lahan 

tambak terhadap kehidupan petani”penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana dampak dari alih fungsi lahan tambak menjadi sawah terhadap 

kehidupan petani yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wedani Kecamatan 

Cerme Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
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kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tempat penelitian dilakukan di desa 

Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Informan kunci dalam penelitian 

ini adalah petambak yang sudah merubah lahan mereka menjadi sawah yang 

peneliti wawancarai. Pemilihan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif 

dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Hasil observasi lapangan 

menunjukkan, sebagian pemilik tambak mempunyai latar belakang pendidikannya 

yang rendah, sehingga mereka melakukan perubahan alih fungsi lahan tambak  ke 

tanah pertanian tanpa memperhitungkan dampak yang terjadi dari sisi sosial 

ekonomi masyarakat dan hanya mengandalkan lokasi yang dekat dengan sumber 

air, karena dengan adanya alih fungsi lahan mempengaruhi jumlah tenaga kerja 

yang diserap dalam usaha tambak, dimana pada hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengurangan tenaga kerja, sedangkan pemilik tambak  hanya berfikir 

tentang keuntungan usaha mereka sendiri. Dampak kondisi sosial masyarakatnya 

adalah terjadi keresahan pada keluarga karena tidak dilanjutkannya usaha 

pengelolahan tambak yang sudah menjadi turun terumun itu.  
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Tabel 2.1. Penelitian Rujukan 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Kajian 

 

Hasil Penelitian 

Ningwuri / 

2015 

Mengetahui 

budaya mata 

pencaharian 

petani tambak 

Kualitatif Deskriptif 

Kualitatif 

Petani tambak memiliki 

dua mata pencaharian. 

Budidaya ikan adalah 

pekerjaan sampingan 

sebagai bentuk rasa 

mengikuti kondisi sosial 

masyarakat karena 

pekerjaan yang utama 

adalah bekerja di pabrik. 

Rochayatun 

/ 2018 

Mengetahui 

interpretasi 

tentang laba dan 

realisasinya 

Kualitatif Deskriptif 

Kualitatif 

Laba memiliki arti 

denotasi dan konotasi. 

Keuntungan tidak hanya 

mengandung unsur 

matrealisme dan 

kapitalisme, namun bisa 

mengandung unsur 

humanisme. 

Faradilla / 

2015 

Mengetahui 

dampak dari alih 

fungsi lahan 

tambak 

Kualitatif Manajemen 

Strategi 

Alih fungsi lahan 

tambak menjadi lahan 

untuk mencari 

pendapatan yang lebih 

adalah hal positif yang 

bisa meningkatkan 

pendapatan para petani 

tambak dengan mencari 

mata pencaharian baru. 

Namum menjadi 

keresahan dalam sikap 

budaya sosial, karena 

dianggap tidak mampu 

meneruskan usaha 

budidaya ikan  yang 

sudah dibangun orang 

tuanya  
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Sumber : Diolah peneliti, 2020 

2.3.  Alur Pikir 

Penelitian dilakukan di Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

Peneliti melakukan penelitian di Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten 

Gresik karena terdapat nomena yang terjadi di Desa Tebalo yaitu pemikiran dari 

para petani yang lebih memilih untuk mengelola usaha budidaya tambak karena 

ketaatan pada norma budaya guna menghormati amanah yang diembankan orang 

tua tanpa memikirkan benefit yang di dapatkan yang tidak selalu maksimal. 

Dengan adanya fenomena yang terjadi di Desa Tebalo ini maka peneliti bisa 

melihat permasalahan dari sudut perilaku petani tambak, perilaku keuangan, sikap 

keuangan, dan norma budaya yang ada.  

Melalui perilaku keuangan, sikap keuangan dan norma budaya dari petani 

tambak, peneliti bisa melihat bahwa petani tambak memiliki prespektif tersendiri 

untuk mendapatkan benefit  dalam pengelolaan tambak dan budidaya ikan yang 

berdasarkan norma budaya. Untuk mengetahui secara mendalam tentang apa yang 

menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan model 

interaktif. Model interaktif adalah model penelitian yang melalui pengumpulan 

data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau kesimpulan. Dengan 

menggunakan model interaktif peneliti bisa mendapatkan hasil akhir berupa 

makna benefit dalam prespektif norma budaya pada petani tambak di desa Tebalo.    

 

Gambar 2.1. Kerangka Alur Pikir 
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Norma Budaya 


