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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa  penelitian  terdahulu  yang dapat diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Menurut penelitian Guszainal Ahmadi (2014), 

menyatakan bahwa dalam pengembangan industri pandai besi ada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu: ketrampilan dan pengetahuan di bidang industri 

pandai besi. Keahlian didapat dari orang tua, saudara, teman dan pemerintah pun 

telah membantu dalam pengembangan industri pandai besi, dalam hal ini yaitu 

dinas perindustrian dan perdagangan, yang memberikan pelatihan terhadap 

pengrajin industri pandai besi. Modal awal untuk membuka usaha industri pandai 

besi ini menggunakan modal sendiri, bahan baku dapat diperoleh dari daerah 

setempat kecuali, besi, blower, dan gerinda. Produk industri pandai besi ini 

bervariasai, ada tajak, mata tajak, agrek, pisau sadap, kampak buah, dan berbagai 

macam produk lainnya yang telah di produksi sejauh ini. Pemasaran hasil 

produksi, dilakukan dengan dua cara yang pertama, secara langsung dan secara 

tidak langsung. Harga yang ditawarkan terjangkau oleh masyarakat dengan 

kualitas yang bagus dan pemasaran nya telah dilakukan antar kecamatan, antar 

kabupaten, bahkan antar provinsi. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan 

industri pandai besi ini yang pertama sulitnya mendapatkan legalitas pemasaran 

keluar negeri. Belum adanya pasar bebas, yang kedua yaitu dari segi bahan baku 

yang masih menggunakan besi bekas, tentunya akan mempengaruhi hasil produk, 

kendala lain adalah, dalam pengolahan besi bekas itu sendiri yang membutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk menjadi sebuah produk.. 
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Penelitian yang dilakukan Puspitasari, Atika Tri. (2015), menyatakan 

bahwa strategi produksi dengan cara bahan baku terbaik yang digunakan berasal 

dari wilayah Kebumen melalui pemasok bahan baku/pengepul lanting, 

penambahan bahan tepung mengatasi bahan baku langka, penggunaan alat 

produksi tradisional dan teknologi tepat guna, tempat produksi berada didekat 

rumah produsen, penggunaan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan, inovasi 

pengemasan produk dan penambahan jenis produk. Strategi pemasaran dengan 

cara peningkatan pesanan dibarengi dengan menunjukkan merek dagang serta 

pengembangan inovasi berbagai pilihan rasa, penyesuaian harga jual dengan harga 

bahan baku produksi, kerjasama produsen dan pengepul dalam pendistribusian 

lanting, promosi dengan cara bekerjasama dengan dinas terkait dan agen yang 

menjualkan produk secara online. Strategi SDM (tenaga kerja) dengan 

pembentukan kelompok industri lanting di Desa Lemahduwur (namun tidak 

berjalan lancar), mengikuti dan memanfaatkan kesempatan pendidikan dan 

pelatihan dari pemerintah, pembagian tugas tenaga kerja, penambahan jumlah 

tenaga kerja, pemberian upah tambahan bagi tenaga kerja tetap. Strategi 

permodalan dengan modal awal berasal dari modal sendiri dan keuntungan 

sebagai akumulasi modal, tambahan modal ketika banyak hajatan dan menjelang 

hari raya, peningkatan akses permodalan pembukuan terhadap administrasi dan 

keuangan secara sederhana dan rutin. 

Menurut prnrlitian Yuliana, A. E. (2013), bahwa identifikasi lingkungan 

internal pada industri kecil kerajinan genteng di Kabupaten Kebumen, didapatkan 

kekuatan utamanya adalah produk memiliki ciri khas dengan kualitas produknya 

dan kelemahan utamanya adalah sulitnya menambah modal kerja untuk 
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pengembangan usaha. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi lingkungan 

eksternal pada industri kecil kerajinan genteng di Kabupaten Kebumen, maka 

didapatkan peluang utamanya adalah perkembangan teknologi yang semakin 

modern dan ancaman utamanya adalah regenerasi tenaga kerja produktif sulit. 

Perumusan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT dan kuadran 

SWOT dihasilkan alternatif strategi yang paling utama adalah strategi SO 

(Strenghts-Oppourtunities) yaitu dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki 

industri untuk meraih peluang yang ada, dengan pengembangan pasar dan adanya 

inovasi produk. Perumusan alternatif strategi berdasarkan matriks IE didapatkan 

strategi utama yaitu strategi pertumbuhan. Strategi yang biasa dilakukan pada 

kuadran ini adalah dengan menurunkan harga, mengembangkan produk baru, 

meningkatkan kualitas, atau meningkatkan pasar yang lebih luas. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Pengertian Industri 

Industri merupakan salah satu proses pengolahan bahan mentah menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi (Eva Banowati, 2012:173). Industri 

merupakan aktifitas manusia untuk menghasilkan sesuatu dalam rangka untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, menurut Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian menyebutkan bahwa industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 
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2.2.3 Klarifikasi Industri 

Industri terdiri dari berbagai jenis dan bermacam macam, skala yang di 

gunakan adalah kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja. 

Klarifikasi tersebut antara lain : 

1. Industri besar, adalah Industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau    

lebih. 

2. Industri sedang, adalah industri yang memiliki pekerja 20-90 orang. 

3. Industri kecil, adalah industri yang memiliki pekerja 5-19 orang. 

4. Industri rumah tangga, adalah usaha yang memiliki pekerja 1-4 orang. 

 

Berdasarkan di atas maka industri pembuatan alat alat pertanian atau 

pande besi di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun adalah Industri rumah 

tangga karena memiliki pekerja 1-4 orang. 

 

2.2.4. Faktor Produksi 

1. Modal 

Modal dapat di artikan sebagai apa apa yang di buat oleh manusia dan di 

pergunakan dalam proses produksi. Modal dapat berupa bangunan, mesin dan 

peralatan lainya, jadi untuk menjaga kontiunitas pengembangan serta pengadaan 

industri kecil di desa maka faktor produksi modal mutlak perlu walaupun kecil 

dan lemahnya faktor modal itu (Marsudi, 1992:38). 

2. Bahan baku 

Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian bahan baku industri 

adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan 
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sebagai sarana produksi dalam industri. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa bahan 

mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang 

diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Bahan baku yang 

di gunakan dalam industri pande besi adalah besi. 

3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat di 

ikutsertakan dalam proses ekonomi (Ida Bagoes Mantra, 2003: 224). Faktor 

produksi tenaga yang terpenting dalam rangka proses produksi adalah tenaga 

manusia. Tentunya di samping tenaga manusia ada tenaga lain berupa tenaga 

mesin. Faktor manusia atau tenaga manusia adalah sebagai faktor penentu untuk 

dapat di tingkatkannya nilai dari suatu benda (faktor produksi alam). Manusia 

sangat menentukan untuk dapat mengubah suatu benda menjadi suatu barang 

(yang antara lain melalui industri rumah tangga) yang siap di pergunakan oleh 

manusia itu sendiri. 

 

4. Teknologi dan sumber energi 

Teknologi adalah keseluruhan sarana yang di gunakan untuk melakukan 

kegiatan produksi maupun perangkat penunjang dalam kegiatan produksi. Sumber 

energi adalah tenaga yang di gunakan untuk menjalankan mesin. Peralatan 

produksi maupun perangkat penunjang dalam kegiatan produksi energi di 

perlukan dalam produksi terutama sebagai penggerak mesin, energi diketemukan 

dalam berbagai sumber (Marsudi, 1992:44) 

2.2.5.  Upaya Pengembangan 

1. Analisis SWOT 
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Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini di dasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan kekuatan (strenghts) dan peluang (Opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( Weaknesses), dan ancaman ( 

Threats).  

Analisi SWOT merupakan teknik analisis terhadap faktor-faktor internal 

dan eksternal serta merupakan suatu upaya pengembangan faktor internal meliputi 

kekuatan (strenghts) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan faktor luar atau 

eksternalnya meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (Threats). (Lutfi 

Muta’ali, 2003:11-2) 

 

Teknik analisis SWOT di gunakan untuk mengetahui upaya 

pengembangan industri pande besi di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, 

Kabupaten Gresik. Analaisi SWOT untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap industri pande besi baik faktor pendukung yaitu kekuatan 

dan peluang yang di miliknya, maupun faktor penghambat yaitu kelemahan dan 

ancaman yang di hadapi oleh para pengusaha. 
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Tabel 1. Matrik SWOT 

Faktor Eksternal 
Faktor Internal 

S ( Strenghts) 

Tentukan faktor faktor 

kekuatan 

W ( weaknesses0 

Tentukan faktor faktor 

kelemanahan 

O ( Opportunities) 

Tentukan faktor faktor 

peluang 

Ciptakan strategi untuk 

mengoptimalkan peluang 

dengan kekuatan yang 

ada 

Ciptakan strategi untuk 

meminimalkan 

kelemahan dengan 

menggunakan peluang 

yang ada 

T( Threats) 

Tentukan  faktor faktor 

ancaman 

Ciptakan strategi untuk 

mengatasi ancaman 

dengan kekuatan yang 

ada 

Tentukan strategi untuk 

meminimalisir kelemahan 

dan acaman yang 

dihadapi 

Sumber : Lutfi Muta’ali (2003:12,10) 

1. Strategi SO ( Strenghts-Opportunities) 

Strategi ini adalah memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang sudah 

ada untuk memaksimalkan pertumbuhan, misalnya dengan memanfaatkan seluruh 

kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang industri baik pande besi 

dalam persaingan pasar. 

2. Strategi ST ( Strenghts-Threaths) 

Strategi ini adalah dengan mengatasi ancaman dengan kekuatan yang ada, 

misalnya menggunakan kekuatan yang di miliki industri pand besi untuk 

mengatasi ancaman pasar. 

3. Strategi WO (Weaknessess-Oppurtunities) 
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Strategi ini merupakan strategi yang di gunakan untuk melihat pada 

kondisi yang paling lemah untuk di lihat peluang yang dapat di kembangkan, 

strategi ini di tetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

meminimalkan kelemahan yang di miliki industri pande besi di Desa 

Sambogunung. 

5. Strategi WT (Weaknesses-Threaths) 

Strategi ini adalah strategi yang sulit karena memihak pada kondisi yang 

paling lemah atau paling terancam sehingga yang di lakukan adalah dapat 

mengontrol kesukaran. Strategi ini dapat di dasarkan pada kegiatan yang bersifat 

defensif dan berusaha memusnakan kelemahan dengan menghindari ancaman. 

 

2.2.6. Biaya, Penerimaan dan Pendapatan 

1. Biaya 

Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk 

menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, atau sampai ke tangan 

konsumen. 

Biaya produksi yakni biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan 

produksi dari suatu produk dan akan dipertemukan dengan penghasilan di periode 

mana produk itu di jual. 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang berhubungan dengan 

produksi suatu item, yaitu jumlah dari bahan langsung, upah langsung dan biaya 

overhead pabrik (Riwayadi, 2014:1). 

Jenis-jenis biaya produksi : 
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a. Biaya tetap atau fixed cost (FC) 

Biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bergantung 

pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, penyusutan peralatan, sewa 

gedung atau penyusutan gedung, pajak perusahaan, dan biaya administrasi. 

b. Biaya variabel atau variable cost (VC) 

Biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang 

dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, 

semakin besar pula jumlah biaya variabelnya. Contohnya, biaya bahan baku dan 

upah tenaga kerja yang dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkannya. 

c. Biaya total atau total cost (TC) 

Jumlah seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut biaya total dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = biaya total (total cost) 

FC = biaya tetap (fixed cost) 

VC = biaya variabel (variable cost) 

1. Penerimaan 

Penerimaan atau Revenue adalah semua penerimaan produsen dari hasil penjualan 

barang atau outputnya. Penerimaan total adalah jumlah seluruh penerimaan 

perusahaan dari hasil penjualan sejumlah produk (barang yang dihasilkan). Cara 

untuk menghitung penerimaan total dapat dilakukan dengan mengalikan jumlah 

produk dengan harga jual produk per unit, jika dirumuskan sebagai berikut : 
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TR = Q x P 

Keterangan: 

TR = Penerimaan total perusahaan 

Q = Jumlah produk yang dihasilkan 

P = Harga jual per unit   

 

2. Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, 

kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, 

pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang 

yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. (Soekartiwi, 1995). 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya (biaya 

mengsahakan). Pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Pd = TR - TC 

Keterangan : 

Pd = Pendapatan Usaha 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

 

2.3 Kerangka berfikir 

 Banyak cara yang di lakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Kebutuhan hidup manusia antara yang satu dengan yang lain tentu akan 

berbeda beda sesuai dengan lingkungan yang di hadapi masing masing. Salah 

satunya industri pembuatan alat alat pertanian atau pande besi. Industri ini 
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merupakan salah satu sektor usaha kecil yang dapat menyerap usaha kerja, 

sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Industri pembuatan alat alat 

pertanian atau pande besi di Desa Sambogunung sudah berdiri lama di mana 

sebagai industri berskala rumah tangga. 

Industri pembuatan alat alat pertanian atau pande besi berdiri tidak terlepas 

dari faktor faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, bahan baku, pemasaran, 

teknologi dan sumber energi. Bagaimana upaya pengembangan industri 

pembuatan alat alat pertanian atau pande besi maka di perlukan analisis SWOT, 

dimana dengan mengindentifikasi kekuatan, kelemahan yang merupakan elemen 

internal dan peluang ancaman sebagai elemen eksternal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Diagram Kerangka Berfikir 

 

Kegiatan Industri pande besi 

Faktor Produksi 

Peluang 

Ancaman 

Faktor Internal 
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Upaya Pengembangan Industri pembuatan alat alat pertanian 

atau pande besi 

Faktor Eksternal 

Kelemahan 
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