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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.Penelitian Terdahulu 

Rahayu, (2015). dalam rangkuman penelitianya yaitu tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui karakteristik sosial ekonomi pengusaha 

kerajian manding, faktor-faktor produksi yang berpengaruh dalam proses 

produksi, sistem pemasaran dan daerah pemasaran kerajianan kulit manding, 

dan kontribusi pendapatan dari usaha industri kerajian kulit terhadap total 

pengusaha. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Serta 

pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan survey. Teknis analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini dalah regresi linear berganda. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah hasil produksi (Y) adapun untuk variabel 

independen yang digunakan yaitu modal, bahan baku, bahan tambahan, tenaga 

kerja, dan transportasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-

faktor modal dan bahan baku yang paling berpengaruh terhadap proses 

produksi. 

Utari, (2014). dalam rangkuman penelitianya yaitu penelitian ini 

mengggunakan data kuantitatif yaitu dengan melihat jumlah modal, tingkat 

pendidikan, dari pemilik UMKM serta Teknologi yang digunakan UMKM 

tersebut. Pengumpulan data mengunakan wawancara dan kusioner. Penelitian 

ini menggunakan 59 sampel Perusahaan yang berada di kawasan Imam Bonjol 

Denpasar Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linear berganda. Dalam penelitian ditemukan bahwa modal, tingkat
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Pendidikan, dan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol Denpasar Bali. 

Yuniartini, (2013). Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh modal kerja, tenaga kerja 

dan teknologi yang digunakan terhadap produksi ukiran kayu dan seberapa 

besar pengaruh modal kerja, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan 

terhadap produksi ukiran kayu. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 20 

orang pengrajin ukir kayu. Metode pengumpulan data menggunakan observasi 

dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 

antara modal kerja, tenaga kerja, dan teknologi terhadap produksi pengrajin 

industri kecil ukiran kayu di Ubud Bali. Serta modal memberikan sumbangan 

terhadap produksi pengrajin industri kecil di ubud Bali dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

B.Tinjauan Pustaka 

1. Teori Produksi 

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan 

produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang 

memungkinkan dilakukanya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa 

melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber 

alam, modal dalam segala bentuknya serta kecakapan. Semua unsur itu 

disebut faktor-faktor produksi. Jadi semua unsur yang menopang usaha 
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penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai 

faktor-faktor produksi. 

2. Fungsi produksi 

Faktor produksi merupakan hal yang mutlak dalam proses produksi 

karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi tidak dapat berjalan. Fungsi 

produksi menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, 

suatu industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu 

suatu fungsi produksi akan menggambarkan tentang metode produksi yang 

efisien secara teknis, dalam arti metode produksi tertentu kuantitas bahan 

mentah yang digunakan adalah minimal barang modal yang lainpun juga 

minimal. Metode produksi yang efisien merupakan hal yang sangat 

diharapkan oleh produsen (Nuraini, 2013: 68). 

Secara umum fungsi produksi menunjukan bahwa jumlah barang 

produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi hasil 

produksi merupakan variabel tidak bebas, sedangkan faktor produksi 

merupakan variabel bebas. Fungsi produksi dapat ditulis dengan: 

Q = (K, L, R, T) 

Q = Output 

K = Kapital/modal 

L = Labour/tenaga kerja 

R = Resources/sumber daya 

T = Teknologi 
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Dalam menyelesaikan fungsi produksi tersebut terdapat model regresi 

atau analisis regresi untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel 

bebas (dua ataupun lebih) terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2013: 96). 

Termasuk dalam produksi padi memerlukan faktor produksi seperti  modal 

usaha dan jumlah produksi.  Dapat dilihat melalui persamaan sebagai 

berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan: Y  : variabel Tingkat Pendapatan 

   a        : Konstanta 

   X1 : variabel Modal Usaha 

X2 : variabel Jumlah produksi` 

b        : Konstanta 

e  : Distrubance Error. 

3. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan 

mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang 

diproduksikan perusahaan tersebut dan tergantung dari biaya pembuatan dan 

penjualan barang di pasar. Biaya produksi tertgantung atas teknik produksi 

yang digunakan untuk memproduksikan barang tersebut (Pindyck dan 

Rubinfeld, 2001: 203). 

Biaya tetap dan biaya variabel perusahaan bervariasi dengan output, 

sementara yang lain tetap tidak berubah karena akan menjadi penting dalam 
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beberapa perusahaan dalam memproduksi semua output. Oleh karena itu 

akan membagi total biaya menjadi 2 komponen yaitu: 

1. Fixed Cost (FC) / Biaya Tetap adalah biaya yang tidak bervariasi dengan 

tingkat output 

2. Variabel Cost (VC) / Biaya Variabel adalah biaya yang bervariasi. 

Biaya tetap mencakup pengeluaran untuk pemeliharaan, asuransi, dan 

mungkin jumlah karyawan yang minimal. Biaya ini tetap sama tidak peduli 

berapa banyak output yang dihasilkan perusahaan. Biaya variabel, dua 

diantaranya termasuk pengeluaran untuk upah, gaji dan bahan mentah 

meningkat seiring peningkatan dalam pengeluaranya (Pindyck dan 

Rubinfeld, 2001: 206). 

Ada dua biaya dalam sudut pandang waktunya yaitu biaya jangka 

pendek dan biaya jangka panjang. 

1. Biaya Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Perbedaan antara biaya tetap dan variabel sangat penting dalam 

analisis biaya jangka pendek, perusahaan harus tahu bagaimana biaya 

variabel meningkat dengan tingkat output dan ini juga membantu untuk 

mempertimbangkan beberapa ukuran biaya lainya (Pindyck dan Rubinfeld, 

2001: 208). 

a. Marginal Cost/Biaya Tambahan (MC) 

Kenaikan biaya yang dihasilkan dari memproduksi satu unit 

output tambahan. Karena biaya tetap tidak berubah ketika tingkat 

output perusahaan berubah, biaya marjinal sama dengan kenaikan 
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biaya variabel atau peningkatan biaya total yang dihasilkan dari unit 

output ekstra yang sangat besar. Rumus dari biaya marjinal yaitu: 

MC = ∆VC / ∆Q = ∆TC / ∆Q 

b. Average Total Cost/Biaya Total Rata-Rata (ATC) 

Biaya Total Rata-Rata digunakan secara bergantian dengan 

biaya rata-rata dan dengan biaya ekonomi rata-rata, biaya total 

perusahaan dibagi dengan tingkat outpunya, TC / Q. Pada dasarnya, 

biaya total rata-rata memberi tahu kita biaya per unit dalam produksi. 

ATC memiliki dua komponen biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap 

karena biaya tetap adalah konstan, biaya tetap rata-rta menurun karena 

tingkat outputnya meningkat. 

c. Average Variabel Cost / Biaya Variabel Rata-Rata (AVC) 

Biaya Variabel Rata-Rata digunakan untuk memproduksi 

sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi dengan 

menggunakan rumus: 

AVC = TVC / Q 

2. Biaya Jangka Panjang  

Dalam Jangka Panjang, perusahaan dapat mengubah semua 

inputnya dan menunjukan bagaimana perusahaan memilih kombinasi 

input yang meminimalkan biaya produksi output yang diberikan. Serta 

memeriksa hubungan antara biaya jangka panjang dan tingkat output 

dengan melihat biaya perusahaan menggunakan peralatan modal 

(Pindyck dan Rubinfeld, 2001: 215) 
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Pilihan input yang meminimalkan biaya dan sekarang beralih ke 

masalah mendasar yang dihadapi semua perusahaan, bagaimana memilih 

input untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya minimum. Biaya 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat 

variabel. Biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. 

LTC = ∆LVC 

Harga modal dalam jangka panjang perusahaan dapat 

menyesuaikan jumlah modal yang digunakannya bahkan jika modal 

mencakup mesin-mmesin khusus yang tidak memiliki penggunaan 

khusus, pengeluaran mesin ini belum terpuruk dan harus diperhitungkan 

perusahaan tersebut dan memutuskan secara prospektif berapa banyak 

modal yang akan diperoleh tidak seperti tenaga kerja, bagaimanapun 

pengeluaran awal yang besar pada modal adalah perlu. Ada beberapa 

yang harus diperhatikan dalam jangka panjang ini yaitu: 

1. Biaya Marjinal Jangka Panjang  

Tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit 

maka perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel 

denghan rumus: 

LMC = ∆LTC / ∆Q 

2. Biaya Rata-Rata Jangka Panjang 

Seluruh total biaya ini dibagi dengan jumlah output yang 

menghasilkan biaya rata-rata dengan rumus: 

LRAC = LTC / Q 
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4. Produksi Dengan Dua Variabel Input 

Produksi dalam jangka panjang dimana kedua input modal danj tenaga 

kerja adalah variabel. Perusahaan sekarang dapat menghasilkan output 

dalam berbagai cara dengan menggabungkan jumlah tenaga kerja dan modal 

yang berbeda. dengan menggunakan kurva Isoquant untuk menganalisa dan 

membandingkan berbagai cara memproduksi. Isoquant menggambarkan 

semua kobinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Dalam 

kurva isoquant semua miring ke bawah karena tenaga kerja dan modal 

memiliki produk marjinal yang positif, jika output harus tetap konstan 

karena lebih dari satu input yang digunakan, kurang dari input yang harus 

digunakan (Pindyck dan Rubinfeld, 2001: 191). 

1. Pengurangan Marjinal Kembali / Diminishing Marginal Return 

Tenaga kerja dan modal adalah variabel dalam jangka panjang, 

berkurangnya pengembalian marginal baik untuk tenaga kerja maupun 

modal. Setiap unit tambahan tenaga kerja menghasilkan lebih sedikit dan 

kurang output tambahan, semakin berkurang hasil marjinal tenaga kerja 

baik dalam jangka panjang dan pendek. Karena menambahkan satu 

faktor sambal memegang faktor lain knstan akhirnya mengarah ke output 

tambahan yang lebih rendah dan lebih rendah. Kurva isoquant harus 

menjadi lebih curam sebagai lebih banyak modal ditambahkan ditempat 

kerja dan datar ketika tenaga kerja ditambahkan di tempat modal. 
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2. Subsitusi Antara Input / Subsitution Among Inputs 

Adanya Dua input yang dapat divariasikan, perusahaan akan 

mempertimbangkan untuk mengganti satu input dengan yang lain. 

Kemiringan sedtiap isoquant menunjukan bagaimana kuantitas satu input 

dapat diperdagangkan terhadap kuantitas yang lain, sementara output 

tetap konstan. Tingkat marjinal subsitusi tenaga kerja untuk modal adalah 

jumlah input modal dapat dikurangi ketika satu unit kerja tambahan 

digunakan, sehingga output tetap konstan. Dengan tingkat subsitusi 

marjinal (MRS) menggambarkan bagaimana konsumen mengganti 

anatara dua barang sambil mempertahankanj tingkat kepuasan konstan. 

Seperti MRS, MRTS selau diukur sebagai kuantitas posistif. 

MRTS = Perubahan Input Modal / Perubahan Input Tenaga Kerja 

= ∆K / ∆L (untuk tingkat tetap Q) 

Dimana ∆K dan ∆L adalah perubahan kecil dalam modal dan tenaga 

kerja sepanjang isoquant. 

Gambar 2.1 Kurva Tingkat Marjinal Dari Substitusi Teknis 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Pindyck dan Rubinfeld, 2001) 

3 

2 

1 

∆K=2 

Q1=
55 

Q2=
75 

Q3=
90 

0 
L 

K 

∆K=1 

∆L=1 

4 

4 3 2 1 



15 
 

 

K 

L3 L2 L1 
0 

K3 

K2 

K1 

C 

B 

A 

Isoquant 

L 

5. Kurva Produksi Sama (Isoquant) 

Isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi 

penggunaaan dua macam input variabel secara efisien dengan tingkat 

teknologi tertentu sehingga menghasilkan tingkat produksi sama. Jadi 

analisis produksi dengana dua faktor (sermua faktor) injput adalah variabel 

baik K maupun L mendapatkan output yang sama.  

Gambar 2.2 Kurva Isoquant 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Nuraini, 2013) 

Gamabar diatas, L menunjukan tenaga kerja dan K menunjukan 

kapital atau modal. Kombinasi tenaga kerja sebanyak L1 dan kapital K1 

atau yang ditunjukan di titik A akan menghasilkan output yang sama 

dengan kombinasi titik B (tenaga kerja sebanyak L2 dan sebanyak kapital 

K2), kombinasi titik A dan B juga akan samka besarnya output dengan 

titik C (tenaga kerja sebanyak L3 dan kiapital sebanyak K3). Jadi jika 

kombinasi tenaga kerja dan kapital yang digunakan tetap dalam satu garis 

isoquant besarnya output akan sama. 



16 
 

 

6. Hubungan Teknologi dengan Kurva Isoquant 

Pengaruh perbaikan teknologi di gambarkan sebagai pergeseran 

isoquant ke bawah mendekati titik asal. Oleh karena kuadran tersebut 

menggambarkan ruang faktor (bukan ruang komoditi) maka kita dapat 

menggambarkan isoquant yang mencerminkan kuantitas produksi (Q
0
) tanpa 

mengingat jauh dekatnya dengan titik asal. 

Gambar 2.3 Kurva Isoquant dengan Teknologi 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Sudarsono, 1983) 

Dari gambar diatas, perbaikan teknologi akan menggeser puncak 

produksi A
1
 atau di sebelah kanan tepat di atas puncak semula A. Dengan 

tenaga kerja yang sama dapat mencapai puncak produksi yang lebih tinggi. 

Jarak Q
0
 ke Q

1
 tergantung dari kenaikan produkstivitas tenaga kerja sebagai 

akibat dari perbaikan teknologi. Seperti halnya dengan fungsi produksi, 

kurva isoquant dibuat berdasarkan keadaaan teknologi tertentu. Bila 

teknologinya berubah, kurva isoquant juga akan berubah. Untuk mencapai 

kuantitas produksi yang sama, yaitu Q
0
, sekarang dibutuhkan tenaga kerja 

dalam mencapai kuantitas yang lebih sedikit. 
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7. Perilaku Produsen 

Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan reaksi atau 

tanggapan setiap individu terhadap suatu rangsangan ataupun lingkungan 

(KBBI, 2008: 1083). Sedangkan produsen dalam ekonomi ialah individu 

atau orang yang membuat barang ataupun jasa untuk dipasarkan atau dijual 

agar mendapatkan pendapatan dari hasil jual (Sardjonopermono, 1985: 12). 

 Perilaku produsen pada dasarnya merupakan suatu kegiatan dalam 

proses produksi yang dilakukan pengusaha (produsen) untuk menghasilkan 

hasil dari produksi tersebut. Produsen berusaha supaya menghasilkan 

produksinya dengan sebaik-baiknya dengan mengatuir penggunaan faktor 

produksi yang paling efisien. Adapun definisi dari pendapat ahli perilaku 

produsen ialah kegiatan suatu pengaturan dalam produksi agar menambah 

nilai dan kegunaan barang atau jasa, perilaku produsen tersebut dilakukan 

pada intinya untuk mendapatkan pendapatan guna mencukupi kebutuhan 

ekonomi. 

Produsen tersebut termasuk seperti para pengrajin yang melakukan 

suatu kegiatan proses produksi pada usaha industri kecil, tujuannya untuk 

mendapatkan hasil produksi atau pendapatan yang akan menghasilkan suatu 

nilai ekonomi. Perilaku pengrajin ini merupakan suatu perilaku atau 

kegiatan produsen yang diharapkan akan berjalan secara efektif dan seefisen 

mungkin (Pindyck dan Rubinfeld, 2001: 179). 

Ada dua hal pada saat menganalisis teori produsen yakni sebagai 

berikut: 
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1. Produksi Jangka Pendek 

Suatu perusahaan yang memliki input tetap dalam menentukan berapa 

banyaknya total input variabel yang harus di pakai dalam kegiatan 

produksi. Untuk membuat suatu keputusan seorang pengusaha akan 

memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel 

terhadap produksi total. 

2. Produksi Jangka Panjang  

Bahwa dalam proses produksi tidak dapat diukur dengan waktu 

tertentu misalnya 5 tahun atau 20 tahun dan seterusnya. Jangka input 

yang dipergunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan arti 

lain, dalam jangka panjang tidak ada input yang tetap 

8. Teori Pendapatan 

Pendapatan dirumuskan sebagai hasil perkalian antara jumlah unit 

yang terjual dengan harga per unit. Apabila dirumuskan secara matematis 

maka hasilnya adalah: 

TR = P x Q 

Dimana: 

TR = total revenue 

P = price 

Q = quantity 

Dengan demikian pendapatan penjual diperoleh dari seberapa banyak 

jumlah barang yang terjual dengan harga yang telah disepakati antara 

penjual dan pembeli. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan 



19 
 

 

bahwa pendapatan pedagang pasar adalah pendapatan yang diterima atas 

jumlah barang yang terjual dikalikan dengan harga per unit barang tersebut 

menurut jenis-jenis dagangannya. (Mankiw, 2011:56) 

9. Modal Usaha 

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dalam Listyawan (2011:9) “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai 

pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda 

(uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk 

menghasilkan sesuatu yang menambah kekaayan”. Modal dalam pengertian 

ini dapat di interpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang 

bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun 

perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang 

menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena 

keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana 

mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat 

berjalan lancar 

C. Hubungan Antar variabel 

1. Modal Usaha terhadap Tingkat Pendapatan 

Modal usaha ialah faktor yang penting dalam usaha industri kecil 

sebagai alat pembelian untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi 

sepatu kulit. Pengrajin harus memiliki modal usaha yang cukup dalam 

memulai proses produksi, karena dengan adanya modal usaha seluruh 
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kebutuhan atau bahan-bahan produksi akan terpenuhi sehingga akan berhasil 

menghasilkan pendapatan industri, begitupun sebaliknya apabila modal 

usaha pengrajin sangat kurang maka kebutuhan produksi tidak akan 

terpenuhi sehingga bisa kekurangan pendapatan atau tidak bisa 

menghasilkan sepatu kulit yang memuaskan. Hubungan modal usaha 

dengan hasil produksi tersebut didukung dengan penelitian-penelitian 

terdahulu yang menyebutkan modal usaha mempunyai pengaruh terhadap 

tingkat pendapatan industri kulit sapi (Hafidh, 2009). Modal juga 

mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pengrajin 

Industri kecil tempe (Kurniati, 2013) 

2. Jumlah Produksi terhadap Tingkat Pendapatan 

Jumlah produksi ialah jumlah total produksi menggunakan alat yang 

membantu pengrajin dalam menjalankan kegiatan proses produksi seapatu 

kulit jadi jumlah produksi ini unsur penentu dalam menghasilkan produksi 

sepatu kulit (Dwiyatmo, 2006: 7). karena hal ini juga meningkatkan kualitas 

produksi dan percepatan proses kegiatan produksi dan mempunyai kualitas 

terbaik. Pengrajin sepatu kulit biasanya menggunakan teknologi yang 

canggih dari luar maupun dalam negeri karena proses produksi sepatu kulit 

akan semakin cepat apabila dilakukan oleh teknologi yang maju. Hubungan 

jumlah Produksi dengan tingkat pendapatan tersebut didukung dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan Jumlah produksi 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pengrajin industri bambu 

(Sasmitha dan Ayuningsasi, 2017). Jumlah produksi juga mempunyai 
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pengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan industri kecil 

pembuatan shuttlecock (Wahyudi, 2013). 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka Berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu pengaruh modal usaha dan jumlah produksi. 

Proses produksi sepatu kulit di Kabupaten Magetan akan berjalan dengan 

semestinya apabila pemenuhan (input) faktor produksi dapat terpenuhi. Faktor 

produksi pada penelitian ini ada dua komponen yaitu, modal usaha dan jumlah 

produksi. 

pengrajin diharapkan mampu mengkombinasikan pentingnya faktor-

faktor produksi tersebut melalui pengelolaan modal dan jumlah produksi 

dengan optimal,  dan dengan pengelolaan faktor-faktor produksi dengan sangat 

baik akan mampu meningkatkan produksi, pengingkatan produksi akan mampu 

mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat di 

Kabupaten Magetan dapat sejahtera. 

Penduduk di Kabupaten Magetan khususnya di jalan sawo sebagian besar 

mata pencahariannya adalah pengarajin industri sepatu kulit. Penduduk di jalan 

sawo Kabupaten Magetan sebagian sangat bergantung pada produksi pengrajin 

kebanyakan industri rumahan sepatu kulit, yang kemudian pada setiap hari atau 

waktu sangatlah rame konsumen yang ingin memebeli sepatu kulit. Produksi 

pengarajin disana sangat bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan industri kecil sepatu kulit yaitu modal usaha dan jumlah 

produksi yg dipergunakan.  



22 
 

 

Keterkaitan antara faktor-faktor produksi (variabel modal usaha dan 

jumlah produksi) terhadap tingkat pendapatan di Kabupaten Magetan dapat 

diuraikan sesuai bagan sebagai berikut: 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Pendapatan Industri Sepatu Kulit di Kabupaten 

Magetan. 

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

masalah dan tinjauan teori penelitian yang telah diuraikan. Maka dari itu 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Modal Usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan industri 

sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 

2. Jumlah Produksi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan 

industrti sepatu kulit di Kabupaten Magetan. 

Modal Usaha (X1) 

Jumlah Produksi (X2) 

Tingkat Pendapatan (Y) 


