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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut  merupakan  penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

Penelitian yang di lakukan oleh (Athina & dkk, 2016) meneliti tentang 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Industri Perhiasan Logam 

Mulia di Kota Denpasar”. Tujuan penelitian adalah untuk memahami serta 

mengalisis faktor faktor yang mempengaruhi produksi Industri Perhiasan Logam 

Mulia. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan teknik analisis 

deskriptif. Hasil regresi menyatakan dalam nilai koefisien determinasi dengan 

variabel variabel yang digunakan dapat dijelaskan dengan nilai 99,99 % dan 

sisanya sebesar 0,01 % di jelaskan oleh variabel-variabel diluar model, yaitu 

pemasaran, kebijakan pemerintah dan teknologi yang terkait dengan industri 

kerajinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja dan bahan baku 

terjadi signifikansi dan mempunyai pengaruh positif terhadap produksi industri 

logam , sedangkan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi industri 

logam. 

Penelitian kedua yang di lakukan oleh (Yudha, 2014) meneliti tentang  

“Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Lama Usaha Terhadap Produksi Kerajinan 

Manik Manik Kaca”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

adanya faktor faktor  tenaga kerja, modal serta lama usaha terhadap manik manik 

kaca di Sentra Industri Kerajinan Manik Manik Kaca. Teknik pengumpulan data 
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berdasarkan wawancara dari Sentra Industri Kerajinan Manik – Manik Kaca. 

Peneliti melakukan analisis regresi linier berganda dan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dilakukan dengan uji F dan uji t. Dalam hasil penelitian 

menjelaskan bahwa secara bersama faktor produksi  tenaga kerja, modal dan lama 

usaha berpengaruh positif signifikan terhadap produksi Manik Manik Kaca. 

Secara parsial faktor produksi tenaga kerja dan modal berpengaruh terhadap 

produksi Manik Manik Kaca, sedangkan lama usaha berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap produksi Manik Manik Kaca dan variabel yang dominan 

mempengaruhi produksi Manik Manik Kaca adalah tenaga kerja.  

Penelitian ketiga yang mendukung penelitian ini adalah (Yuniartini, 2012) 

yang meneliti tentang “Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Teknologi terhadap 

Produksi Industri Kerajinan Ukiran Kayu di Kecamatan Ubud”. Penelitian yang 

berjudul Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Teknolgi terhadap Produksi ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas maupun 

variabel terikat antara tenaga kerja, modal dan teknologi terhadap produksi 

industri kerajinan ukiran kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 83 sampel, dengan 

menggunakan metode probability sampling. Teknik peengumpulan data dilakukan 

dengan cara  wawancara, observasi dan kuisioner. Teknik pengambilan analisis 

dalam penelitian ini merupakan regresi linier berganda. Hasil analisis data 

menyatakan bahwa secara bersama sama variabel tenaga kerja, modal dan 

teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap produksi Industri Kerajinan 

Ukiran Kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Secara parsial variabel 
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teknologi tidak berpengaruh terhadap produksi Industri Kerajinan Ukiran Kayu, 

sedangkan  variabel tenaga kerja dan modal berpengaruh positif siginifikan 

terhadap produksi Industri Kerajinan Ukiran Kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten 

Gianyar. 

Penelitian keempat yang dilakukan oleh (Wibowo, 2011) yang meneliti 

tentang “Pengaruh Modal Tenaga Kerja Bahan Baku Mesin terhadap Produksi 

Industri Kecil Konveksi Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”. 

Tujuan dilakukannya  penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin terhadap produksi 

Industri Kecil Konveksi di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. 

Teknik pengambilan dalam penelitian ini menggunakan teknik Ordinary Least 

Square (OLS) artinya analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini 

mengatakan bahwa dengan adanya uji terhadap koefisien regresi alpha sebesar 1% 

dan 5% menyatakan bahwa empat variabel tersebut, yaitu  modal, tenaga kerja, 

bahan baku, mesin berpengaruh signifikan positif terhadap produksi Industri Kecil 

Konveksi di Desa Padurenan. 

Penelitian kelima,yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nurmaya Sari, 

2014) tentang “Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja terhadap Produksi Industri 

Perabot di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

menganalisis pengaruh modal terhadap produksi industri, pengaruh tenaga kerja 

terhadap produksi industri, pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produksi 

industri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif 

asosiatif yang berbentuk sebab-akibat. Pengambilan teknik sampel tersebut 
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berjumlah 31 industri dengan sampel purposive random sampling. Pengambilan 

teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif dan analisis induktif, yaitu uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji atokolerasi, uji heteroskedastisitas, uji 

maximum likelihood, uji ramsey dan analisis regresi linier berganda, koefisien 

determinasi (R2). Dari hasil penlitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa variabel 

modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produksi 

Industri Perabot di Kabupaten Sijunjung. 

Penelitian keenam, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiana, 2014) 

dengan judul “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Modal terhadap Hasil Produksi 

Industri Kecil Sepatu dan Sandal di Desa Sambiroto Kecamatan Soko Kabupaten 

Mojokerto”. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana mempunyai tujuan, yaitu 

bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja 

terhadap hasil produksi industri kecil sepatu dan sandal, yang kedua untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh modal terhadap hasil produksi, yang ketiga 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja dan modal 

terhadap hasil produksi industri kecil sepatu dan sandal. Pengaitan teori yang 

mendukung, digunakan teori Cobb-Douglas yaitu teori fungsi produksi. Jenis 

penelitian yang diambil adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi 

dan sampel yang diambil adalah sebanyak 62 pemilik industri kecil. Teknik 

analisis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan teknik analisis 

regresi linier berganda. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

tenaga kerja dan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil produksi 

industri kecil sepatu dan sandal di Desa Sambiroto.  
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Adapun keterkaitan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu dimana 

peneliti ini menggunakan 2 variabel independent yaitu  modal, tenaga kerja, 

mengetahui tingkat produksi  home industry, dan tingkat pendapatan kotor namun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tahun dan objek 

penelitian yang digunakan dalam tingkat produksi home industry makanan ringan 

kerupuk sermier di Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.  

Ada beberapa persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian 

terdahulu antara lain: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian saat ini maupun penelitian 

terdahulu adalah sama, yaitu variabel modal dan tenaga kerja.  

2. Metode penelitian menggunakan metode Regresi Linier Berganda. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah data kuantitatif. 

Sedangkan relevansi dengan penelitiaan terdahulu dengan penelitian saat ini 

antar lain objek yang digunakan dalam penelitian ini  adalah home industry 

makanan ringan kerupuk sermier di Desa Karangrejo Kecamatan Garum 

Kabupaten Blitar. 

B. Landasan Teori 

1. Pengembangan Home Industry 

Home industry merupakan  perusahaan kecil skala rumah tangga atau 

pengusaha dengan skala kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan 

dirumah. Pengertian usaha kecil atau biasa disebut industri rumah tangga adalah 

(Undang Undang No 9 tentang Usaha Kecil, 1995) yang mengatakan bahwa usaha 

dengan skala  kecil merupakan usaha yang mempunyai kekayaan bersih dengan 

standart paling banyak Rp200.000.000-, atau tidak termasuk didalamnya tanah 
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dan bangunan tempat usaha dengan penghasilan penjualan tahunan paling banyak 

Rp1.000.000.000. 

Industri Rumah  tangga ialah suatu perusahaan kecil yang mengolah barang 

mentah atau barang setengah jadi dalam jumlah sedang dan sesuai permintaan 

pelanggan menjadi barang jadi dan untuk dipasarkan atau dijual untuk 

memperoleh keuntungan. 

Menurut (Saleh, 2001,29) ada 3 alasan yang dapat mendasari pentingnya 

adanya home industry guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Alasan 

tersebut, yaitu:1) lokasi yang digunakan untuk kegiatan home industry sebagian 

besar berlokasi didaerah pedesaaan, keterkaitan dengan kenyataan, bahwa lahan 

pertanian semakin sempit didaerah perkotaan, justru daerah pedesaan masih 

memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan layak dijadikan daerah home 

industry karena dapat menyerap tenaga kerja didaerah pedesaan pula, 2) kegiatan 

home industry dapat menggunakan bahan baku dari sumber daya alam terdekat 

misalnya didaerah pedesaan banyak sekali lahan pertanian yang dapat 

menghasilkan bahan baku untuk diolah atau diproduksi guna mendapatkan biaya 

produksi yang rendah, 3) sumber pendapatan masyarakat yang masih dibawah 

standart atau rendah dan harga produk yang dipatok dalam home industry relatif 

murah maka akan memberikan peluang agar tetap bisa bertahan.  

Industri kecil adalah suatu kegiatan industri kecil yang sistem pengerjaanya 

dikerjakan dirumah dan pekerjanya merupakan tetangga, anggota keluarga sendiri 

yang tidak terikat jam kerja. Industri kecil atau biasa disebut industri rumah 

tangga merupakan suatau usaha yang produktif karena selain dapat menjadikan 
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pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan, industri kecil dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekitar. (Tambunan, 1999). 

Program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 

pedeasaan, dalam program kerjanya pengembangan perusahaan kecil harus lebih 

di pantau, dibantu dan diarahkan, agar tetap konsisten dalam rencana dan program 

kerjanya, antara lain sebagai berikut (Subanar, 2001) : dalam sistem keterkaitan 

mitra usaha, penjualan saham yang bersumber dari perusahaan besar yang sehat 

kepada koperasi, mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus 

menyisakan dana pembinaan 1% hingga 5% dari keuntungan bersih yang didapat, 

untuk lembaga perbanka yang pengalokasian dana kredit untuk industri kecil dan 

koperasi senilai 220% yang didapat dari portofolio kredit yang kemudian 

disalurkan oleh bank bank untuk membiayai kebutuhan kredit anggota Koperasi 

Primer dan kredit tersebut diperoleh dari Bank Indonesia. 

Ada beberapa kekuatan dan kelemahan dalam industri rumah tangga, antara 

lain (Marbun, 1993) : kekuatan dalam industri rumah tangga atau industri kecil 

adalah 1). Pengalaman bisnis sangat berpengaruh dalam industri kecil, karena 

setiap pengusaha kecil yang telah mempunyai pengalaman suka duka dalam 

suasana Indonesia yang terus berubah dapat menjadikan motivasi untuk terus 

berproduksi dan menciptakan variasi baru 2). Tidak mandiri dan berkelompok, 

dari kebanyakan pengusaha kecil menggunakan tenaga kerjanya dengan sendiri 

dibantu 3 orang pekerja lainnya, sehingga meminimalisir biaya tenaga kerja 3). 

Fleksibel dan cepat tanggap, para pengusaha dengan skala kecil cepat meramal 

atau mendeteksi perubahan dan perkembangan situasi disekitarnya, kehidupan 
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produsen yang dinamis dan terus menerus berhubungan dengan pemasok, penjual 

, pembeli biasanya dapat memudahkan produsen untuk bergerak cepat dalam 

situasi apapun pengusaha kecil juga fleksibel dan bergerak cepat dengan barang-

barang yang baru dan cepat laku 4). Ulet dan Dinamis, pengusaha kecil yang ulet 

dan dinamis akan cepat menanggapi perkembangan suplay dan selera pembeli. 

Adapun kelemahan industri kecil, yaitu : 1). Jarang mempunyai perencanaan 

tertulis atau bahkan tidak mempunyai perencanaan terrulis , kurang berorientasi ke 

masa yang akan datang atau masa depan tetapi kepada hari kemarin atau hari ini, 

rata-rata pendidikan masih sangat rendah, dan tidak adanya pembukuan yang 

teratur, tidak mempunyai neraca rugi-laba, tidak mempunyai analisis pasar yang 

“up to date . 

2. Teori Produksi ( Unit ) 

Produksi merupakan keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan oleh 

sejumlah industri kecil ataupun industri besar dalam jangka waktu yang lama dan 

berkesinambungan sesuai dengan jumlah yang besar atau sesuai dengan  

permintaan konsumen. 

Dalam proses produksi, guna mendapatkan hasil produksi yang keluaranya 

mencapai kepuasan mutlak diperlukan adanya faktor produksi. Proses produksi 

mempunyai landasan yang dalamnya terdapat pada teori ekonomi yangmana 

dalam teori ekonomi memiliki fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu 

penggambaran teknologi yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan secara 

maksimum agar dapat menghasilkan satu set hasil produksi meskipun dengan 
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tingkat teknologi yang sangat terbatas. (Nuraini, 2013;69). Fungsi produksi 

dinyatakan dalam persamaan : 

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

 Q = Produksi  

 K = Kapital atau modal yang di gunakan untuk produksi. 

 L = Tenaga kerja yang di gunakan untuk produksi. 

 R = Sumber daya alam yang digunakan untuk bahan baku 

 T = Teknologi untuk penunjang proses produksi 

Fungsi Produksi 

Bentuk matematika sederhana, fungsi produksi dapat di jelaskan dengan 

rumus sebagai berikut: 

Y : f ( 𝑋1, 𝑋2) 

Dimana: 

 Y   : Hasil Produksi 

 X1 : Modal Produksi 

 X2 : Tenaga Kerja 

Fungsi produksi merupakan relevansi antara faktor produksi serta tingkat 

produksi. Faktor produksi terdiri dari tenaga kerja, modal, bahan baku, serta 

keahlian dalam produksi. Dalam teori ekonomi, analisis mengenai produksi 

dipermisalkan ada dua faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Tenaga 

kerja yang dilihat sebagai faktor produksi dapat berubah ubah jumlahnya.  
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Fungsi produksi yang dipakai oleh para peneliti merupakan fungsi produksi 

Cobb-Douglass. Ada tiga alasan fungsi produksi Cobb-Douglass selalu dipakai 

oleh para peneliti, yaitu : 

1. Dalam penyelesaiannya, fungsi Cobb-Douglass cukup lebih mudah apabila 

dibandingkan dengan fungsi fungsi lainnya. 

2. Fungsi Cobb-Douglass akan menghasilkan koefisien regresi yang lebih 

mudah dipahami dan juga memperlihatkan elastisitas. 

3. Tingkat besaran return to scale akan menunjukkan besarnya elastisitas. 

Ada dua hal, keuntungan maksimum sangat sulit dicapai oleh para produsen 

atau pengrajin, yaitu : 

a. Tidak adanya pemahaman prinsip hubungan pemasukan dan pengeluaran 

untuk para pemilik usaha, seperti pemahaman orang awam biasanya. 

Semakin banyak menggunakan tenaga kerja dalam produksi atau secara 

berlebih menggunakan tenaga kerja untuk berproduksi, maka akan 

mendapatkan hasil produksi yang maksimum dan mencapai keuntungan 

maksimum. Sebenarnya tidak, akan tetapi berakibat buruk kepada 

produsen itu sendiri karena hasil produksi dan keuntungan maksimum 

menjadi sedikit. 

b. Para produsen seiring dengan perkembangan jaman, sering dihadapkan 

dengan faktor ketidakpastian harga, akibatnya saat pemerolehan hasil 

produksi yang seharusnya mencapai titik maksimum menjadi rendah 

karena mendapatkan keuntungan yang kecil.        
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 Sifat naik merupakan apabila pemasukan bertambah atau naik maka hasil 

akan bertambah yang artinya dengan turunan pertama jumlah output terhadap 

jumlah modal dan tenaga kerja adalah positif, sedangkan sifat kenaikan menurun 

ialah atau yang menggambarkan law of deminishing return berindikasi sebagai 

turunan kedua jumlah output terhadap tenaga kerja adalah negatif. 

Hubungan fisik dari  pemasukan dan pengeluaran disebut sebagai fungsi 

produksi. Penggunaan input (X) maka menambah output (Y) atau disebut 

produksi. Tindakan yang mampu dilakukan oleh produsen guna meningkatkan 

produksi, ialah: 

1. Menambah  jumlah input atau modal yang digunakan 

2. Menambah beberapa jumlah input atau lebih dari satu dari bahan baku 

yang digunakan 

Hubungan Y dan X terjadi, apabila dalam tiga situasi yaitu : 

a. Produk marginal bergerak konstan, 

b. Produk marginal bergerak menurun, 

c. Produk marginal bergerak naik. 

Penambahan satu pemasukan atau X yang dapat mengakibatkan 

bertambahnya atau berkurangnya pada satuan output Y, dapat disebut 

juga dengan istilah Produk Marginal (PM). 

Mengaitkan Produk Marginal (PM) dengan Produk Rata-rata (PR) 

dan Produk Total (PT), hubungan input serta output akan lebih 

informatif. Elastisitas produksi yang juga akan diketahui proses 

produksi yang sedang berjalan dalam keadaan elastisitas produksi yang 



22 
 

rendah atau sebaliknya. Elastisitas produksi (ep) merupakan prosentase 

perubahan oleh output yang diakibatkan oleh adanya perubahan 

prosentase input. 

Hubungan Produk Marginal dengan Produk Total dapat dilihat, 

sebagai berikut : 

1. Apabila Produk Total naik, maka nilai Produk Marginal positif, 

2. Apabila Produk Total mencapai maksimum, maka nilai Produk 

Marginal menjadi nol, 

3. Apabila Produk Total turun, maka nilai Produk Marginal 

menjadi negatif, 

4. Apabila Produk total naik pada tahap increasing rate, maka 

Produk Marginal bertambah. 

Gambar 2.3 Tahapan Proses Produksi Satu Faktor 

Pada gambar 2.3 teori produksi menurut (Sukirno, 2009;199) 

menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah tenaga kerja dan produksi guna 
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untuk menghasilkan jumlah produksi yang lebih banyak. Bentuk Total Produksi 

cekung ke atas jika tenaga kerja yang digunakan tergolong sedikit atau tenaga 

kerjanya kurang dari 3. Artinya tenaga kerja yang digunakan unutk proses 

produksi masih kurang apabila dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. 

Apabila keadaan yang seperti gambar diatas maka produksi marginal akan naik 

dan produksi marjinal juga akan menaik. 

Setelah menggunakan 4 tenaga kerja, penambahan tenaga kerja tidak akan 

menambah produksi total dengan cepat seperti yang sebelumnya hal tersebut 

dikarenakan produksi marginal lebih tinggi daripada produksi rat-rata, dan kurva 

Average Production akan bergerak kearah horizontal. Dalam keadaan tersebut 

dapat digambarkan bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi atau dapat 

dikatakan tetap. Pada saat 4 tenaga kerja yaitu perpotongan antara kurva produksi 

marginal dengan kurva produksi rata-rata. Setelah itu, kurva produksi rata-rata 

tersebut bergeser  kebawah yang menggambarkan bahwa produksi rata-rata akan 

menurun. Perpotongan antara kurva produksi rata-rata dengan kurva poduksi 

marginal yang menggambarkan pada tahap kedua dan dalam keadaan ini produksi 

rata-rata mencapai kenaikan tingkat yang paling tinggi. 

Pada tahap ketiga, menunjukkan bahwa dengan adanya 8 tenaga kerja ke 

atas dalam gambar diatas menggambarkan keadaan produksi marginal 

mendapatkan nilai angka negatif, sehingga produksi total menurun, apabila 

produksi total menurun maka tenaga kerja yang digunakan akan lebih banyak. Hal 

tersebut menjadikan kegiatan produksi tidak efisien karena terlalu banyak tenaga 

kerja yang digunakan. 
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Kurva Produksi Sama atau Isoquant 

 

 

Gambar 2.4 Kurva Produksi Sama 

Dapat dilihat pada gambar 2.4. menunjukkan bahwa suatu faktor-faktor 

produksi yang menghasilkan tingkat produksi sama. Dapat diberikan pengertian 

permisalan sebagai berikut, seorang produsen ingin memproduksi suatu barang 

sebanyak 200 unit. Untuk memproduksi barang tersebut diperlukannya faktor 

produksi tenaga kerja dan modal. Yangmana L atau disebut Labour menunjukkan 

tenaga kerja dan K atau Kapital menujukkan modal. Tenaga kerja yang digunakan 

sebanyak L1 dan Kapital sebanyak K1 hal tersebut menghasilkan hasil produksi 

yang dengan kombinasi tenaga kerja sebanyak L2 dan kapital K2. Begitu juga 

dengan titik A dan titik B akan sama besarnya hasil produksi dengan titik C atau 

L3 dan K3. Jadi, apabila penggunaan kombinasi tenaga kerja dan modal yang 

digunakan tetap adalam satu garis isoquant maka besarnya output hasil produksi 

yang diperoleh akan sama. 

3. Pendapatan 

Menurut (Skousen, 2004:230) pendapatan merupakan suatu arus masuk 

dapat diartikan juga sebagai kenaikan-kenaikan lainnya yang bersumber dari nilai 
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harta satuan usaha, hasil laba yang diperoleh, penghentian hutang-hutang atau 

kombinasi keduanya dalam satu periode yang diakibatkan dari produksi barang, 

jasa serta aktivitas-aktivitas lainnya. 

Pengukuran kondisi ekonomi seseorang atau dalam skala rumah tangga, 

adalah salah satu pokok yang sering digunakan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar. Pendapatan dapat diartikan seluruh penghasilan atau seluruh 

uang yang didapatkan dari produksi barang atau jasa yang hasilnya produksinya 

diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu selama 

kegiatan ekonomi masih berlangsung (Winardi, 1998:245). 

Dengan kata lain pendapatan juga dapat di artikan sejumlah uang yang di 

terima perusahaan kecil maupun perusahaan besar dari penjualan produk-produk 

yang diproduksi dari penjualannya kepada pelanggan.  

Menurut (Boediono, 2002:170) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan seseorang yaitu jumlah produksi yang dimiliki lebih sedikit 

dari hasil produksi barang dan jasa sehingga mengakibatkan harga per unit dari 

masing-masing produksi berpengaruh terhadap faktor produksi yang dihasilkan. 

Harga yang ditentukan oleh faktor produksi merupakan kekuatan permintaan dan 

penawaran. Pendapatan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai 

dengan kemampuan mereka menghasilkan suatu barang dan jasa. Oleh sebab itu, 

dengan adanya perubahan pendapatan seseorang maka akan berubah pula 

pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan atau faktor yang 

paling penting untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi seseorang terhadap 

suatu barang.  
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Rumus yang digunakan untuk perhitungan pendapatan adalah total revenue. 

Total Revenue (TR) adalah jumlah produksi yang dihasilkan, lalu dikalikan 

dengan harga produksi dan pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan 

total biaya. Artinya total biaya berkurang dan akibat dari turunnya total biaya ini 

secara otomatis laba atau keuntungan akan meningkat. Kenaikan profit dapat 

dijabarkan sebagai berikut (Kadariah, 1994:217): 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

Keterangan :   

𝜋   : Pendapatan Bersih 

  TR : Total Penerimaan atau Pendapatan Kotor 

  TC : Total Biaya  

Dan juga untuk menghitung pendapatan dapat menggunakan rumus menurut 

(Soekartawi, Analisis Usaha Tani, 1995) sebagai berikut : 

π = TR – TC ....................................... (1) 

π = Y.Py-(∑𝑋1.P𝑋𝑖+TFC .................. (2) 

π = Y.𝑃𝑦- (𝑋𝑡. 𝑃𝑥𝑖+𝑋2. 𝑃𝑋2+D) ..........(3) 

Dimana : 

π= pendapatan bersih home industry kerupuk sermier 

TR= Total Penerimaan / Pendapatan Kotor ( Rp ) 

TC= Total Biaya / Biaya Produksi ( Rp ) 

Y = Jumlah produksi kerupuk sermier ( Kg ) 

Py = Harga kerupuk sermier ( Kg ) 

X1 = Modal 
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X2 = Tenaga Kerja 

Px1 .. Px2 = Harga Faktor Produksi yang di gunakan (Rp) 

D = Penyusutan alat 

4. Break Event Point 

Menurut Abdullah (2013: 70), break event point merupakan suatu titik  

yangmana keadaaan suatu perusahaan dalam operasionalnya tidak 

mendapatkan laba dan tidak mengalami kerugian laba = 0. Apa yang 

dipaparkan dapat dijelaskan dengan formula sebagai berikut : 

1. Apabila TR > TC maka memperoleh laba 

2. Apabila TR = TC maka terjadi pulang pokok 

3. Apabila TR < TC maka perusahaan mengalami kerguian 

Unsur-unsur BEP yaitu, : 

1) Biaya Tetap 

2) Biaya Variabel 

3) Biaya Total 

4) Keuntungan  

5) Pendapatan Total 

Besarnya break event point yaitu TR : TC yang mana dalam mencari 

break event point rumusnya sebagai berikut. 

P.Q  : TFC + AVC.Q 

(P-AVC) Q : TFC 

Q  : 
𝑇𝐹𝐶

(𝑃−𝐴𝑉𝐶)
 

Keterangan :  
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AVC : Average Variabel Cost 

P  : Price 

TFC  : Total Fixed Cost 

 

 
Sumber: Abdullah 2013 

Gambar 2.3 kurva titik BEP pada penjualan tertentu 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas mengenai Analisis Tingkat 

Produksi Home Industry Makanan Ringan penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

  

MODAL (X1)  

TENAGA (X2) 

KERJA  

PRODUKSI HOME 

INDUSTRY (Y) 
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D. Keterkaitan Antar Variabel

a. Hubungan Modal dengan Produksi

Modal adalah suatu jumlah yang digunakan untuk dapat menghasilkan 

barang atau produksi dan digunakan kembali untuk menghasilkan jumlah 

produksi yang lebih banyak guna mendapatkan untuk mendapatkan 

keuntungan. Keterkaitan antara modal dengan produksi, keduanya saling 

mempengaruhi karena Modal adalah salah satu tujuan terciptanya barang 

untuk menghasilkan jumlah produksi yang lebih banyak.  

Adanya pengadaan mesin-mesin, pabrik baru dalam skala kecil maupun 

skala besar, peralatan untuk produksi dan bahan baku guna untuk 

meningkatkan hasil produksi dan kualitas yang diproduksi dan 

meningkatkan stok modal hal tersebut sangat jelas dapat meningkatkan hasil 

produksi atau output dimasa yang akan datang atau masa depan (Todaro, 

1998). 

Modal adalah semua hasil yang berbentuk kekayaan yangmana hasil 

tersebut dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses 

produksi untuk menambah nilai output menjadi lebih banyak (Irawan, 

1981). 

Jadi hubungan modal dengan produksi sangat lah terkait, dengan adanya 

modal yang besar maka jumlah tingkat produksi akan meningkat. Tetapi 

apabila dengan modal yang sedikit, dapat jumlah produksi dapat naik, 

tergantung dari tingkat kreatifitas pekerja , bahan baku yang di gunakan 

dengan jumlah produksinya dan pemasaran barang produksinya. 
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b. Hubungan Tenaga Kerja dengan Produksi 

Tenaga kerja adalah seseorang yang mempunyai produktivitas tinggi untuk 

menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi yang 

memiliki nilai guna dan kualitas yang tinggi. Tenaga kerja sangat berpengaruh 

penting dalam sebuah industri, terutama industri kecil dalam skala pedesaan. 

 Oleh sebab itu, peran tenaga kerja sangatlah penting dan memiliki nilai 

tambah untuk pendapatan apabila tenaga kerja tinggi, maka tingkat pendapatan 

akan meningkat dan produktivitas juga akan meningkat. 

Hubungan tenaga kerja dengan produksi adalah semakin banyak tenaga 

kerja dalam sebuah industri semakin besar dan tinggi tingkat produksi nya. 

Karena hal yang paling berpengaruh terhadap produksi adalah tenaga kerja. 

Semakin banyak tenaga kerja, maka jumlah yang di produksi semakin banyak dan 

memiliki nilai guna yang tinggi, selain itu dapat meningkatkan pendapatan karena 

banyaknya permintaan dari konsumen. 

E.  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 2010:96). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel modal, tenaga kerja diduga 

memiliki pengaruh terhadap tingkat produksi home industry makanan ringan. 

H1 : Di duga variabel Modal dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produksi 

Home Industry Makanan Ringan. 

 


