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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Analisis Pengaruh Faktor Produksi Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja 

dan Mesin Terhadap Produksi Glycerine pada PT.FLORA SAWITA 

CHEMINDO MEDAN (2008), oleh Efi Herawati. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara serempak semua variable bebas atau factor 

produksi mempengaruhi signifikan terhadap produksi glycerine. Dilihat dari 

penggunaan factor produksi terhadap kegiatan produksi bahwa factor produksi 

yang palinf dominan adalah bahan baku, artinya penggunaan bahan baku lebih 

berpengaruh terhadap peningkatan produksi glycerine pada PT.Flora Sawita 

Chemindo disbanding modal, tenaga kerja dan mesin. 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri 

NonMigas Di Provinsi Sumatera Utara (2006), oleh Saidun Hutasuhut. Hasil 

dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pertumbuhan sector industri 

pengolahan non-migas secara serempak dipengaruhi oleh variable investasi 

dalam negeri (PMDN), pertumbuhan angkatan kerja, dan tabungan pemerintah 

daerah. R-square pada hasil estimasi sebesar 0,907 yang berarti 90,7% 

pertumbuhan sector industri pengolahan non-migas dipengaruhi oleh variable 

pertumbuhan investasi dalam negeri, pertumbuhan angkatan kerja, dan variable 

pertumbuhan tabungan pemerintah. Sedangkan 9,3% dipengaruhi variable lain 

di luar model penelitian. Dari hasil persamaan regresi diketahui secara partial 
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koefisien pertumbuhan investasi dalam negeri sebesar 0,389 yang artinya jika 

investasi meningkat 1% akan mendorong pertumbuhan industri pengolahan 

non-migas sebesar 0.398%. demikian juga variable tenaga kerja dan investasi 

dalam negeri secara partial juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 

industri pengolahan. 

Pengaruh Investasi Dan tenaga Kerja Terhadap Output Sektor Industri 

Kecil, Analisis Panel Data (2012), oleh Heru Prasetyo Susilo. Dari hasil 

penelitian ini dapat diketahui bahwa investasi sector industri kecil dan tenaga 

kerja sector industri kecil secara individu dan secara serentak berpengaruh 

secara positif terhadap output sector industri kecil di Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Sragen dan Kota Surakartadan hipotesis dinyatakan dapat diterima, 

artinya semakin meningkat investasi dan tenaga kerja yang bergerak di sector 

industri kecil maka akan berakibat pada input factor produksi menjadi 

meningkat, sehingga output hasil industri juga meningkat. Hal ini ditandai 

dengan didapatnya nilai koefisien determinan (R2) dari hasil regresi linier 

berganda tersebut sebesar 0,9709. Artinya 97,09% variasi output industri kecil 

dapat dijelaskan oleh investasi dan tenaga kerja sedangkan sisanya sebesar 

2,92% dipengaruhi oleh variable lain. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Produksi 

Istilah “produksi” secara umum diartikan sebagai penggunaan atau 

pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi 
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lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, dan dimana atau 

kapan komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang 

dapat dikerjakan oleh konsumen oleh komoditi itu (Miller dan Meiners, 2000). 

Sedangkan Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi 

output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Produsen adalah orang yang 

melaksanakan suatu proses produksi (Sri Adiningsih, 1989). 

2. Fungsi Produksi 

Dalam menganalisis hubngan fungsional antara jumlah input yang 

digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan dapat dignakan suatu model 

matematis yang disebut fungsi produksi (production function). Atau dengan 

kata lain, fungsi produksi adalah model matematis yang menunjukkan 

hubungan antara jumlah factor produksi (input) yang digunakan dengan jumlah 

barang atau jasa (output) yang dihasilkan (Algifari, 2002). 

Fungsi produksi adalah hubungan factor-faktor produksi dan tingkat 

produksi yang diciptakannya. Factor produksi dapat dibedakan menjadi empat 

golongan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Di dalam 

teori ekonomi menganalisis mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa tiga 

factor produksi yang belakangan dinyatakan (tanah, modal dan keahlian 

keusahawan) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai 

factor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, di dalam 

menggambarkan hubungan di antara factor produksi yang digunakan dan 

tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adlaah hubungan antara 
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jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai 

(Sadono, 2010). 

Fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut (Nicholson, 

1991): 

q = 𝑓(𝑋1 , 𝑋2 ,…, 𝑋𝑛) 

dimana:  q = output 

  𝑋1 , 𝑋2 = input ke-1,2 

  𝑋𝑛   = input ke-n 

Menurut Nicholson (1991), Fungsi produksi adalah hubungan antara 

output fisik dengan input-input fisik. Konsep tersebut didefinisikan sebagai 

skedul atau persmaan matematika yang menunjukkan kuantitas maksimum 

output yang didapat dihasilkan dari serangkaian input, ceteris paribus. Ceteris 

paribus di sini mengacu terutama kepada berbagai kemungkinan teknik atau 

proses produksi yanga da untuk mengolah input tersebut menjadi output. 

Dalam pengertiannya yang paling umum, fungsi produksi bias ditunjukkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

Q = f (K,L) 

Dimana:  Q = output 

  K = modal 

  L = tenaga kerja 
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Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa kuantitas output secara fisik 

ditentukan oleh kuantitas inputnya secara fisik, dalam hal ini adalah modal dan 

tenaga kerja. 

3. Teori Produksi 

Teori produksi adalah suatu teori yang mempelajari cara seorang 

pengusaha dalam mengkombinasikan berbagai macam input pada tingkat 

tehnologi tertentu untuk menghasilkan sejumlah output tertentu secara efisien 

mungkin. Jadi sasaran teori produksi adalah untuk menentukan tingkat 

produksi yang efisien dengan sumberdaya yang ada (Ari Sudarman, 1989). 

Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya dalam 

dua pendekatan yaitu teori produksi dengan satu factor berubah dan dua factor 

berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di 

antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. 

Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa factor-faktor produksi lainnya adlah 

tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami 

perubahan. Juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya 

factor produksi yang dapat diubah jumlahnya tenaga kerja (Sadono, 2010). 

Di dalam teori produksi juga tidak dapat dipisah-pisahkan dengan 

Hukum Hasil Lebih Yang Semakin Menurun, hukum tersebut menjelaskan 

sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang 

digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Pada hakikatnya hukum hasil 
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lebih yang semakin berkurang menyatakan hubungan antara tingkat produksi 

dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibebankan dalam tiga tahap, 

yaitu pada tahap pertama produksi total mengalami perubahan yang semakin 

cepat, kemudian pada tahap kedua produksi total pertambahanya semakin 

melambat, dan pada tahap ketiga produksi total semakin lama semakin 

berkurang. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum tersebut pada tahap pertama 

mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah 

dari jumlah sebelumnya. Dalam tahap ini setiap tambahan tenaga kerja 

menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai tenaga 

kerja sebelumnya. Dalam analisis ekonomi keadaan itu dinamakan produksi 

marjinal marjinal yang semakin bertambah. Produksi marjinal adalah tambahan 

produksi yang diakibatkan oleh pertambahan tenaga kerja yang digunakan. 

Apabila ∆L adalah pertambahan tenaga kerja, ∆TP adalah pertambahan 

produksi total, maka produksi marjinal (MP) dapat dihitung dngan 

menggunakan persamaan berikut (Sadono, 2010): 

MPL = ∆TP

∆L
 

Kemudian dalam tahap kedua mengalami pertambahan tenaga kerja 

yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja pada tahap pertama, pada 

tahap ini produksi tetap bertambah tetapi pertambahan yang semakin lama 

semakin sedikit. Maka dalam tahap ini mencapai keadaan di mana produksi 

marjinal semakin berkurang, maksudnya adalah setiap pertambahan pekerja 
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akan semakin menghasilkan tambahan produksi kurang daripada tambahan 

produksi pekerja sebelumnya. Kemudian pada tahap ketiga pertambahan 

tenaga kerja tidak akan menambah produksi total dengan kata lain produksi 

total akan berkurang. Produksi total akan semakin menurun apabila dilakukan 

penambahan tenaga kerja secara terus-menerus. 

Produksi rata-rata adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap 

pekerja. Apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja adlah L, maka 

produksi rata-rata (AP) dapat dihitung dengan menggunakan paersamaan 

berikut (Sadono, 2010): 

 AP = 𝑇𝑃

𝐿
 

Hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi dapat 

digambarkan secara grafik, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 

sebagai berikut (Sadono, 2010): 

             
Gambar 2.1 Grafik Fungsi Produksi Dengan Satu Input Berubah 
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Kurva TP adalah produksi total. Ia menunjukkan hubungan antara 

jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan 

produksi tersebut. Bentuk TP cekung ke atas apabila tenaga kerja yang 

digunakan masih sedikit (yaitu apabila tenaga kerja kurang dari 3). Ini berarti 

tenaga kerja adalah masih kekurangan kalau dibandingkan dengan faktor 

produksi lain yang dianggap tetap jumlahnya. Dalam keadaan yang seperti itu 

produksi marjinal bertambah tinggi, dan sifat ini dapat dilihat pada kurva MP 

(kurva produksi marjinal) yang meningkat. 

Setelah menggunakan 4 tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja 

selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat seperti sebelumnya. 

Keadaan ini digambarkan oleh (i) kurva produksi marjinal (MP) yang menurun, 

dan (ii) kurva produksi total (TP) yang mulai berbentuk cembung keatas. 

Sebelum tenaga kerja yang digunakan melebihi 4, produksi marjinal adalah 

lebih tinggi daripada produksi rata-rata. Maka kurva produksi rata-rata, yaitu 

kurva AP, akan bergerak ke atas atau horizontal. Keadaan ini menggambarkan 

bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi atau tetap. Pada waktu 4 tenaga 

kerja digunakan  kurva produksi marjinal memotong kurva produksi rata-rata. 

Sesudah berpotongan tersebut kurva produksi rata-rata semakin merosot. 

Perpotongan diantara kurva MP dan kurva AP menggambarkan permulaan dari 

tahap kedua. Pada keadaan ini produksi rata-rata mencapai tingkat yang paling 

tinggi. 
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Tahap ketiga dimulai pada waktu 9 tenaga kerja digunakan. Pada 

tingkat tersebut kurva MP memotong sumbu datar dan sesudahnya kurva 

tersebut berada di bawah sumbu datar. Keadaan ini menggambarkan bahwa 

produksi marjinal mencapai angka yang negatif. Kurva produksi total (TP) 

mulai menurun pada tingkat ini, yang menggambarkan bahwa produksi total 

semakin berkurang apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. 

Keadaan dalam tahap ketiga ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang 

digunakan adalah jauh melebihi daripada yang diperlukan untuk menjalankan 

kegiatan produksi tersebut secara efisien. 

Penjelasan diatas merupakan bagaimana tingkat produksi akan 

mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi yaitu tenaga 

kerja terus menerus ditambah tetapi faktor-faktor lainya dianggap tetap 

jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Dalam analisis lain dapat dimisalkan 

dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalkan yang dapat 

diubah adalah tenaga kerja dan modal. Apabila dimisalkan seorang pengusaha 

ingin memproduksikan suatu barang sebanyak 1000 unit. Untuk 

memproduksikan barang tersebut ia menggunakan tenaga kerja dan modal 

yang penggunaanya dapat dipertukarkan. Hal ini dapat digambarkan dalam 

kurva sebagai berikut (Sadono, 2010): 
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Gambar 2.2 Grafik Fungsi Produksi Dengan Dua Input Berubah 

Pada titik A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja da 6 unit modal 

awal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Titik B 

menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan unit modal 

3. Titik C menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 3 unit tenaga kerja dan 

2 unit modal. Akhirnya titik D menunjukkan bahwa yang diperlukan adlah 6 

unit tenaga kerja dan 1 unit modal. 

Kurva IQ pada gambar dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan 

modal. Kurva tersebut dinamakan kurva produksi sama atau isoquant. Ia 

menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilan satu 

tingkat produksi tertentu. Dalam contoh yang dibuat tingkat produksi tersebut 

adalah 1000 unit. Di samping itu didapati kurva 𝐼𝑄1, 𝐼𝑄2, dan 𝐼𝑄3 yang terletak 

di atas kurva IQ. Ketiga kurva tersebut menggambarkan tingkat produksi yang 

berbeda-beda, yaitu berturut-turut sebanyak 2000 unit, 3000 unit dan 4000 unit 

(semakin jauh dari titik 0 letaknya kurva, semakin tinggi tingkat produksi yang 

ditunjukkan). Masing-masing kurva yang baru tersebut menunjukkan 
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gabungan-gabungan tenaga kerja dan modal yang diperlukan untuk 

menghasilkan tingkat produksi yang ditunjukkannya. 

4. Faktor Produksi 

Faktor produksi adalah jenis-jenis sumber daya yang digunakan dan 

diperlukan dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Besar kecilnya barang dan jasa dari hasil produksi tersebut merupakan fungsi 

produksi dari faktor produksi (Sudarman, 2004). Faktor produksi dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, faktor produksi tetap (fixed 

input) adalah faktor produksi yang kuantitasnya tidak bergantung pada jumlah 

yang dihasilkan dan input tetap akan selalu ada meskipun output turun sampai 

dengan nol. Kedua, faktor produksi variabel (variabel input), yaitu faktor 

produksi yang jumlahnya dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat dan 

sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan (Sudarman, 2004). 

a) Modal Sebagai Faktor Produksi 

Menurut Mubyarto (1986), modal adalah barang atau uang yang 

bersama sama faktor-faktor produksi lainnya digunakan untuk 

menghasilkan barang barang baru, dalam hal ini adalah hasil produksi. 

Modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Modal tidak bergerak (modal tetap), merupakan biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi yang tidak habis dalam satu kali proses produksi. 

Modal tetap dapat berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin yang 

digunakan. 
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2. Modal bergerak (modal variabel), adalah biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi dan habis dipakai dalam satu kali proses produksi. 

Modal bergerak dapat berupa biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan baku atau bahan-bahan penunjang produksi, atau biaya yang 

dibayarkan untuk gaji tenaga kerja. 

b) Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi 

Menurut Sudarsono (1983), tenaga kerja merupakan sumber daya 

manusia untuk melaksanakan pekerjaan. Sumber daya manusia (SDM) atau 

human resources mengandung dua arti. Pertama, adalah usaha kerja atau 

jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. SDM mencerminkan 

kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM menyangkut manusia yang 

mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu 

bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai 

ekonomis, yaitu kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja juga didefinisikan sebagai 

penduduk dalam usia kerja, yaitu usia antara 15 – 64 tahun. (Payaman 

Simanjuntak, 1998). 

Menurut Payaman Simanjuntak, 1998 bahwa kedua pengertian SDM 

tersebut mengandung : (1). Aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk 

yang mampu bekerja, dan (2). Aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang 

tersedia dan diberikan untuk produksi. Kedua pengertian diatas juga 

menerangkan bahwa SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi, 
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dan seperti faktor-faktor produksi lain, SDM sebagai faktor produksi juga 

terbatas. 

C. Industri  

Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan 

pengertian industri yang pada umumnya dimengerti orang. Dalam pengertian 

yang umum industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan 

operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sector 

sekunder. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik tekstil, pabrik perakit 

atau pembuat mobil, dan pabrik pembuat minuman. Dalam teori ekonomi 

istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan 

barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar 

(Sukirno, 2010). 

Badan Pusat Statistik (BPS), menggolongkan industri pengolahan 

menjadi 4 kelompok berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan atau usaha tanpa memperhatikan besarnya modal yang ditanamkan 

atau kekuatan mesin yang digunakan, yaitu: 

a. Industri besar, mempunyai pekerja 100 orang atau lebih. 

b. Industri sedang, memiliki pekerja antara 20 orang hingga 99 orang. 

c. Industri kecil, mempunyai pekerja antara 5 orang sampai 19 orang. 

d. Industri rumah tangga, memiliki pekerja kurang dari 5 orang. 

D. Kerangka Pemikiran 

Telah dinyatakan sebelum ini bahwa fungsi produksi menunjukkan sifat 

hubungan di antara factor-faktor produksi dan tingkat produksi yang 
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dihasilkan. Factor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah 

produksi selalu juga disebut sebagai output. Secara umum fungsi produksi 

selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu (Sukirno, 2010): 

Q = f ( K, L, R, T) 

Dimana K adalah jumlah modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah bahan 

baku, T adalah teknologi, yang mana dari berbagai factor produksi tersebut 

merupakan lingkup sector industri sebagai mana yang akan ditekankan dalam 

penelitian ini. 

Sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

E. Hipotesis

Hipotesis adalah praduga atau dugaan sementara atau jawaban smentara 

terhadap permasalahan yang kebenaranya harus diuji secara empiris. 

Berdasarkan perumusan diatas maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

(L) Tenaga kerja(K) Modal (A) Teknologi

(Q) Output

Q = F (K, L, R, T) 
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1. Diduga terjadi elastisitas nilai investasi terhadap nilai tambah sektor 

industry di Kabupaten Lamongan 2010-2014. 

2. Diduga terjadi elastisitas tenaga kerja terhadap nilai tambah sektor industry 

di Kabupaten Lamongan 2010-2014. 


