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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setiawan (2012) “Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Pendapatan Industri Kecil Sepatu Kulit Di Kabupaten Magetan”. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variable Produksi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Industri Kecil Sepatu Kulit di 

Kabupaten Magetan, hal ini dapat ditunjukkan pada uji t, dimana nilai thitung 

lebih besar dari ttable. Sedangkan hasil pengujian secara parsial variable 

Investasi, Pendidikan, dan Tenaga Kerja tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Pendapatan Industri Kecil Sepatu Kulit di Kabupaten 

Magetan, hal ini dapat ditunjukkan pada uji t, dimana nilai thitung lebih kecil 

dari ttable. 

Suartawan dan Purbadharmaja (2017) “Pengaruh Modal dan Bahan 

Baku Terhadap Pendapatan Melalui Produksi Pengrajin Patung Kayu di 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar”. Hasil penelitian menunjukkan 

Modal dan bahan baku berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap 

produksi pengrajin patung kayu di Kecamatan Sukawati Kabupaten 

Gianyar. Dengan kata lain jika modal dan bahan baku naik maka produksi 

pun ikut meningkat. Modal, bahan baku dan produksi ini berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap pendapatan pengrajin patung kayu di 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. 
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Setiawati (2013) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil 

Produksi Tempe Pada Sentra Industri Tempe Di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Kendal” Hasil penelitian menunjukan bahwa Produksi tempe 

pada sentra industri tempe di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal 

cenderung tetap disebabkan karena harga kedelai yang fluktuatif sehinga 

para pengusaha tempe tidak dapat meningkatkan kapasitas produksinya.  

Secara bersama-sama variabel modal (X1), tenaga kerja (X2) dan bahan 

baku (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil 

produksi.  

Penelitian yang akan di lakukan sekarang yaitu penelitian home 

industry tempe dimana terdapat variabel dependen adalah pendapatan, dan 

variable independen yaitu  Tenaga Kerja, Bahan Baku, Modal dan Produksi. 

Peneliti ingin mengetahui apakah variabel dependen dapat berpengaruh 

terhadap variabel independen di penelitian yang berjudul Analisis 

Pendapatan Home Industri Tempe Khas Lumajang. 

B. Landasan Teori 

Dalam kerangka teori ini akan diuraikan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian sebagai berikut: 

1. Teori Pendapatan 

Menurut Sukirno (2000) pendapatan merupakan unsur yang 

sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam 

melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah 

pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. 
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Pendapatan bagi sejumlah pelaku ekonomi merupakan uang 

yang telah diterima oleh pelanggan dari perusahaan sebagai hasil 

penjualan barang dan jasa. Pendapatan juga di artikan sebagai jumlah 

penghasilan, baik dari perorangan maupun keluarga dalam bentuk 

uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan, atau dapat juga 

diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha (Tohar, 2000). 

Konsep perhitungan pendapatan menurut Sukirno (2004:37) 

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu. 

a. Production approach (pendekatan produksi), adalah menghitung 

seluruh nilai tambah produksi barang atau jasa yang dihasilkan 

dalam ukuran waktu tertentu. 

b. Income approach (pendekatan pendapatan), adalah menghitung 

seluruh nilai balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi 

dalam ukuran waktu tertentu. 

c. Expenditure approach (pendekatan pengeluaran), adalah 

menghitung seluruh pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. 

2. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi adalah hubungan antara dua faktor, yaitu faktor 

produksi (input) dan hasil produksi (output). Fungsi produksi 

menjelaskan tentang bagaimana memproduksi suatu barang secara 

efisien, karena produksi yang efisien dapat menekan jumlah 

pengeluaran dan mempengaruhi kualitas hasil produksi. Fungsi 

produksi adalah hal yang saling berkaitan dengan proses produksi, 
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karena jumlah barang produksi tergantung terhadap faktor produksi 

berjalan, oleh karena itu hasil produksi merupakan variabel terikat dan 

faktor produksi merupakan faktor tidak terikat. Fungsi Produksi dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Q = F (K, L, R, T)…………………(2.1) 

Dimana :  

Q = Output/ Produksi 

K = Kapital/modal 

L = Labour / tenaga kerja 

R = Resources / sumber daya 

T = Teknologi    

F =  Symbol persamaan (Fungsi)  

Dari persamaan bisa disimpulkan bahwa besar kecilnya tingkat 

produksi mempunyai kaitan yang erat terhadap modal, tenaga kerja, 

sumber daya (alam, manusia), dan teknologi yang digunakan. Namun ada 

kemungkinan  bahwa jumlah produksi yang tidak sama akan dihasilkan 

oleh faktor produksi yang dianggap tetap, biasanya adalah faktor 

produksi seperti modal , mesin, peralatanya serta bangunan perusahaan . 

sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan adalah tenaga 

kerja. (Nuraini: 2013).  
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TP = Total Produksi 

L = Tenaga Kerja 

MPL= Produksi Batas (Marginal 

Product Tenaga Kerja ) 

APL = Produksi rata-rata kerja 

(Average Product) 

Dimana : 

MPL=
⍙𝑇𝑃

⍙𝐿
                 APL= 

𝑇𝑃

𝐿
 

 

Gambar 2.1 Kurva Produksi Total, Produksi Marginal, dan 

Produksi Rata-Rata 

3. Biaya Produksi 

Mulyadi (2014: 13) berpendapat bahwa biaya produksi biaya 

untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya adalah 

biaya depriasi mesin, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, gaji 

karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, maupun langsung 

ataupun tidak langsung. 

Menurut Kuswadi (2005: 22) biaya produksi adalah biaya yang 

berkaitan dengan perhitugan beban pokok produksi atau beban pokok 

penjualan. Biaya produksi atau penjulan terdiri dari biaya bahan baku 

dan bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

Sumber: Nuraini (2013) 

(2013) 
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a. Biaya bahan baku, yaitu besarnya nilai bahan baku yang dimasukan 

ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi 

b. Biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang terjadi untuk menggunakan 

tenaga karyawan untuk proses produksi 

c. Biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak bias digolongkan 

dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. 

Berdasarkan pada sifat penggolongannya maka biaya produksi 

dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : biaya tetap (fiexed cost) 

dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap adalah sebagai biaya 

yang dikeluarkan dalam proses yang tidak habis dalam sekali proses 

produksi. Kurva biaya tetap dapat dilihat pada gambar berikut : 

Biaya 

 

 

  Biaya Tetap 

  

   Output 

Sumber: Pengantar Ekonomi Mikro, Nuraini, 2001 

Gambar 2.2 Biaya Tetap Total / TFC 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa berap pun besarnya hasil 

produksi (output) yang dicapai tidak berpengaruh terhadap besar 

kecilnya biaya. Biaya tidak tetap ialah biaya yang berubahubah sesuai 
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dengan perubahan jumlah produksi yang dihasilkan, biaya ini akan 

meningkat bila output yang diharapkan juga meningkat. 

Biaya 

(RP) 

 Biaya Tidak Tetap

  

 

 

 

Output  

Sumber: Pengantar Ekonomi Mikro, Nuraini, 2001  

Gambar 2.3 Biaya Variabel Total / TVC 

Dari gambar tersebut menunjukan bahwa tinggi rendahnya 

biaya tidak tetap tergantung pada besarnya kecilnya output yang 

dihasilkan. Semakin tinggi output yang dihasilkan semakin tinggi pula 

biaya yang dikeluarkan. 

Dari penjumlahan biaya tetap dan biaya tidak tetap, 

selanjutnya akan didapatkan biaya keseluruhan (total cost). Jadi biaya 

total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk pembuatan 

setiap output tertentu. Dalam bentuk kurva maka biaya total dapat 

digunakan atau digambarkan sebagai berikut: 
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 Biaya  

 (Rp) 

Biaya Total 

 

 Biaya Tidak Tetap  

  

 Biaya Tetap  

 

 

 

Output 

Sumber: Pengantar Ekonomi Mikro, Nuraini, 2001  

Gambar 2.4 Total Cost / TC 

Dari kurva tersebut terlihat banwa biaya semakin meningkat 

seiring dengan adanya peningkatan output dan kedua faktor biaya dan 

produksi tersebut, dapat diformulasikan dalam suatu kurva namun begitu 

untuk produksi harus dinilai dulu dalam bentuk uang. 

C. Definisi Konseptual 

1. Pengertian Home Industri 

Menurut Irianto (1996: 7) home industri merupakan organisasi 

yang merupakan organisasi dengan ciriciri sebagai berikut: Home 

berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang 

Industry, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan 

ataupun perusahaan. Singkatnya, Home Industry (atau biasanya 

ditulis/dieja dengan "Home Industri") adalah rumah usaha produk barang 

atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena 
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jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian home 

industri secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang 

menyebutkan bahwa home industri adalah usaha dengan kekayaan bersih 

paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.. 

2. Pelaku Home Industri 

Menurut Irianto (1996: 14) pada umumnya, pelaku kegiatan 

ekonomi yang berbasis di rumah ini adalah keluarga itu sendiri ataupun 

salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat tinggalnya 

itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai karyawannya. 

Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi 

ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak 

saudara ataupun tetangga di kampung halamannya. Dengan begitu, usaha 

perusahaan kecil ini otomatis dapat membantu program pemerintah 

dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Lagi, jumlah penduduk 

miskin pun akan berangsur menurun. 

3. Pusat Kegiatan Home Industri 

Menurut Irianto (1996: 22) sebagaimana nama kegiatan ekonomi 

ini, home industri pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah 

keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang 

tak jauh dari rumah produksi tersebut. Karena secara geografis dan 

psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), 

memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari 
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kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos 

kerja yang tinggi. Karena masingmasing merasa bahwa kegiatan 

ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. 

Merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan 

perusahaan mereka. 

4. Pengertian Industri Tempe 

Menurut Aripin, Zainal and, Trisna (2014) Industri tempe 

merupakan salah satu agro industri rumah tangga yang sangat potensial 

untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan industri tempe telah mampu 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Ditengah-tengah 

persaingan dengan industri rumah tangga lain baik yang dalam bidang 

pangan maupun non pangan serta iklim usaha yang semakin sulit 

menuntut industri tempe untuk lebih kreatif dalam menjalankan usaha. 

5. Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang 

Ketenagakerjaan , tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar kerja guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

6. Pengertian Bahan Baku 

Menurut Hanggana (2006:11) pengertian bahan baku adalah 

sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, bahan pasti 

menempel menjadi satu dengan barang jadi. Dalam sebuah perusahaan 
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bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting, 

karena menjadi modal terjadinya proses produksi sampai hasil produksi. 

Berdasarakan dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan dalam 

membuat suatu produk perusahaan memerlukan  bahan baku  untuk di 

proses menjadi barang jadi dalam pembuatan suatau produk. 

7. Modal 

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan 

langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk 

menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal yaitu barang atau 

uang yang bersama dengan faktorfaktor produksi tanah dan tenaga kerja 

untuk menghasilkan barang dan jasa baru. Modal atau biaya adalah faktor 

yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah 

maupun besar (Tambunan, 2002). 

8. Produksi 

Produksi menurut Fahmi (2012 : 2) adalah suatu yang dihasilkan 

oleh perusahaan baik bentuk barang (goods) maupun jasa (service) 

dalam suatu periode waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai 

tambah bagi perusahaan. Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian produksi 

dapat ditinjau dari dua sudut. Menurut Fahmi (2012 : 2) dua sudut 

tersebut adalah : 

a. Pengertian produksi dalam arti sempit, yaitu mengubah bentuk 

barang menjadi barang baru, ini menimbulkan Form Utility 
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b. Pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang 

menimbulkan kegunaan karena place, time, dan possesion. 

Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan produksi pada suatu 

perusahaan dapat menghasilkan produk berkualitas baik barang atau 

jasa, yang diawali dari pembelian bahan baku sampai pada hasil akhir 

yang baik karena adanya proses produksi yang baik dan penggunaan 

bahan baku yang optimal. 

D. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan antara Tenaga Kerja dengan Pendapatan 

Menurut pasal 1 UU No.25 tahun 1997 (1997:3) mengenai 

Undang Undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengertian tenaga 

kerja adalah: ”Tenaga kerja adalah setiap orang lakilaki atau wanita 

yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan antara usia 

1760 tahun, baik didalamnya maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 

Menurut Simanjuntak (2001: 2) pengertian tenaga kerja 

didefinisikan sebagai berikut: ”tenaga kerja adalah penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 

melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga”. Simanjuntak (2001: 2) menjelaskan tentang tenaga kerja adalah 

sebagai berikut: ”tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 

sampai 60 tahun”. 
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Dan pengertianpengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan tenaga kerja adalah kemampuan manusia/tiap 

orangorang dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan dan 

memungkinkannya dilakukan produksi barang dan jasa untuk 

memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

2. Hubungan antara Bahan Baku dengan Pendapatan 

Bahan baku disebut juga bahan dasar yang dipergunakan untuk 

memproduksi suatu barang. Bahan baku merupakan bagian yang 

integral dari produk yang di hasilkan oleh suatu perusahaan (Skinnerand 

Steven J, 1990). Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan 

produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. Semakin besar 

jumlah bahan baku yang dimiliki, maka semakin besar pula 

kemungkinan jumlah produk yang di hasilkan (Ridhwan,2013), 

sehingga kemungkinan pendapatan yang diterima semakin besar dari 

hasil penjualan produksi ( Trisnawati, 2017). 

3. Hubungan antara Modal dengan Pendapatan 

Modal merupakan faktor produksi yang merupakan input 

sekaligus output dari suatu perekonomian (Samuelson dan Nordhaus, 

1994). Menurut Apsari (2011) modal terbagi dua yaitu modal aktif dan 

modal pasif. Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam waktu 

jangka pendek meliputi kas, piutang, dan persedian barang. Dengan 

perkembangan teknologi serta semakin ketatnya persaingan di sektor 
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industri, maka faktor produksi modal memiliki arti penting bagi 

perusahaan untuk mengembangkan usahanya. 

Hapsari (2009) berpendapat Modal merupakan titik kunci dari 

setiap industri dimana modal yang besar akan berpengaruh terhadap 

besarnya usaha, bahan baku dan tenaga kerja. Suartawan dan 

Purbadharmaja (2017) berpendapat modal berpengaruh langsung 

signifikan terhadap pendapatan. 

4. Hubungan antara Produksi dengan Pendapatan. 

Menurut Schroeder (1999) Produksi adalah kegiatan yang 

merupakan suatu sistem tranformasi yang memanfaatkan input untuk 

menghasilkan barang atau jasa. Produksi adalah segala kegiatan dalam 

menciptakan dan merubah kegunaan suatu barang dan jasa, untuk 

kegiatan tersebut dibutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu 

ekonomi berupa tanah, modal dan tenaga kerja. 

Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan 

hubungan matematik antara input yang digunakan untuk menghasilkan 

suatu input tingkat input tertentu (Nicholson, 2002). 

Banyaknya jumlah produk yang di hasilkan akan mampu 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini tentu berimbas pada 

penghasilan yang di terima oleh pengrajin. Pengrajin akan semakin 

termotivasi untuk menambah produktivitas kerjanya baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Menurut Mankiw (2000:46) semakin banyak 
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output atau produk yang di hasilkan akan berpengaruh pada peningkatan 

pendapatan tenaga kerja. 

Suartawan dan Purbadharmaja (2017) berpendapat produksi 

berpengaruh langsung signifikan terhadap pendapatan. 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan acuan untuk memfokuskan dalam 

penelitian. Kerangka juga merupakan penyederhanaan dan menjadi 

landasan dalam tujuan penelitian. Selain itu kerangka pemikiran dalam 

penelitian merupakan suatu konsep kegiatan yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari hipotesa yang 

diambil dari obyek penelitian untuk menentukan deskripsi atas suatu 

masalah yang dieksploirasi dalam penelitian. Maka selanjutnya konsep dari 

variabel yang akan dianalisis dapat digambarkan pada kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

Jumlah 
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Kerja 
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 Bahan Baku 

(X2) 
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(X3) 

Pendapatan 
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Produksi 
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Kegiatan Home Industri tidak akan terwujud dan terlaksana tanpa 

adanya alat atau benda yang digunakan untuk memproduksi suatu 

barang. Jadi diperlukan adanya faktor-faktor untuk menciptakan, 

menghasilkan benda atau jasa. Adapun foktor yang dimaksud adalah: 1. 

Tenaga Kerja  2. Bahan Baku 3. Modal 4. Produksi. 

F. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diduga faktor Tenaga Kerja, Bahan Baku, Modal, dan Produksi 

berpengaruh terhadap Pendapatan Industri Tempe yang berada di Desa 

Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. 

 

 


