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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

A. Penelitian Terdahulu 

Aditama (2012) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel  modal usaha, jumlah tenaga kerja, pengalaman kerja, dan tingkat 

Pendidikan terhadap pendapatan pengrajin logam di Kecamatan Cepogo, 

Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Diduga variabel modal usaha, jumlah 

tenaga kerja, pengalaman usaha, dan tingkat Pendidikan berpengaruh secara 

signifikan terhadapn pendapatan pengrajin di sentra kerajinan logam Kecamatan 

Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara dan kuisioner serta pengamatan langsung. Sampel yang 

digunakan sebanyak 60 pengrajin logam dengan Teknik simple random sampling. 

Analisis data menggunakan pengujian statistic dengan bantuan program E-views 

3.0. Dalam menganalisis digunakan teknik analisis regresi linier, dengan uji 

statistic (uji t, Uji F, Koefisien Determinasi (R2), serta uji asumsi klasik (Uji 

Multikolinearitas, Heterokedastitas, dan auto korelasi). Hasil penelitian 

menunjukkan dengan uji terhdap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan α = 

10% menunjukkan tiga variabel modal usaha, tenaga kerja, dan tingkat Pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengraji logam sedangkan variabel 

pengalaman usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hasil uji F 
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dengan α = 10% menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel modal usaha, 

tenaga kerja, pengalaman usaha, tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap 

pendapatan pengrajin logam di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi 

Jawa Tengah.   

 Widyastuti (2014) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat pendapatan pengusaha indsutri kerajinan kulit di 

Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan medel regresi linier berganda. Semua 

uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan Software SPSS 16. 

Penelitian ini mengambil keseluruhan populasi yang ada sebanyak 30 pengusaha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal, tingkat pendidikan, tenaga 

kerja, lama usaha, keikutsertaan dalam asosiasi, pelatihan, akses kelembaga 

keuangan dan pengrajin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan pengusaha kerajinan kulit di Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, 

Kabupaten Magetan. Selanjutnya secara parsial variabel-variabel yang signifikan 

mempengaruhi pendapatan pengusaha industri kerajinan kulit di Kelurahan 

Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan antara lain modal, tingkat 

pendidikan, tenaga kerja, lama usaha, pelatihan, akses kelembaga keuangan, dan 

pengrajin. Sedangkan variabel keikutsertaan dalam asosiasi dan pelatihan secara 

parsial tidak berpengaruh segnifikan terhadap pendapatan pengusaha kerajinan 

kulit di Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. 
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Wijaya (2016) Industri kecil memiliki peranan yang sangat penting bagi 

kegiatan ekonomi nasional, misalnya penciptaan kesempatan kerja, meningkatkan 

nilai tambah, mempercepat distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah bahan baku, modal, tenaga kerja, dan teknologi berpengaruh 

secara simultan dan parsial terhadap pendapatan usaha kerajinan bambu di 

Kabupaten Bangli. Tujuan lainnya adalah untuk memoderasi pengaruh bahan 

baku, modal, dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha kerajinan bambu di 

Kabupaten Bangli. Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

menggunakan regresi dengan variabel moderasi. Lokasi atau ruang lingkup 

wilayah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangli. Obyek penelitian dalam 

penelitian ini adalah obyek industri kerajinan bambu di Kabupaten Bangli. Sumber 

data yang dipergunakan adalah data primer. Uji hipotesis menggunakan moderated 

regression analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha kerajinan bambu di Kabupaten 

Bangli. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha 

kerajinan bambu di Kabupaten Bangli. Tenaga kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan usaha kerajinan bambu di Kabupaten Bangli. 

Teknologi mampu memoderasi pengaruh bahan baku, modal, dan tenaga kerja 

terhadap pendapatan usaha kerajinan bambu di Kabupaten Bangli. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada 

obyek penelitian dan variabel yang digunakan, pada penelitian ini variabel yang 
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digunakan hanya variabel modal usaha dan jumlah tenaga kerja. sedangkan 

persamaannya adalah melakukan analisis terhadap pendapatan usaha industri. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pendapatan 

Pengertian pendapatan menurut (Sukirno, 2006) pendapatan adalah 

jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atau prestasi kerjanya 

selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan , maupun 

tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa 

nilai uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yagn 

telah dikeluarkan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pendapatan 

sebagai imbalan atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang maupun 

barang yang diterima oleh seseorang yang bekerja dengan status pekerja bebas 

dipertanian atau pekerjaan bebas di non pertanian. BPS memberikan 

pengertian pendapatan yang digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Pendapatan berupa uang, yaitu sebagai penghasilan berupa uang yang 

sifatnya regular dan biasanya diterima sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi yang meliputi: 

a. Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, kerja 

sampingan dan kerja kadang-kadang. 
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b. Pendapatan dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih usaha 

sendiri, konsumsi dan penjualan dari kerajinan rumah tangga. 

c. Pendapatan dari hasil investasi seperti bunga, modal, dan tanah. 

d. Pendapatan dari keuntungan sosial (dari kerja sosial). 

2. Pendapatan berupa barang, adalah sebagai penghasilan yang sifatnya 

reguler akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam 

bentuk barang dan jasa. Barang atau jasa yang diperoleh dinilai dengan 

harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati 

barang atau jasa. 

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang 

berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, 

pinjaman uang, hadiah, warisan dan sebagainya. 

2. Teori Pendapatan 

Menurut Soediyono (1992: 21-22). Untuk mengetahui besarnya 

pendapatan ada tiga pendekatan perhitungan yaitu:   

1. Pendekatan hasil produksi (product approach)  

Dengan pendekatan hasil produksi, besarnya pendapatan dapat diketahui 

dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang atau jasa untuk 

suatu periode tertentu dari suatu unit produksi yang menghasilkan barang 

atau jasa.  

2. Pendekatan pendapatan   
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Menghitung pendapatan dengan mengumpulkan data tentang pendapatan 

yang diperoleh seseorang.  

3. Pendekatan pengeluaran  

Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh 

pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi. 

Pada umumnya, rumah tangga penduduk yang memiliki pendapatan 

rendah kemudian akan diikuti dengan pengeluaran yang rendah pula. Hal 

demikian menyebabkan sebagian besar pendapatan yang diperoleh akan 

dialokasikan pada kebutuhan makan (pangan) sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan angka kemiskinan dalam masyarakat. kemiskinan tersebut 

dapat terjadi karena keterbatasan pemilikan sumber daya alam, keterbatasan 

penguasaan dan penerapan teknologi serta unsur pendukungnya, sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan dan produktivitas 

kerja, serta prasarana dan permodalan termasuk kelembagaan yang tidak 

memadai (Mubyarto, 2002: 35-45). 

3. Pengertian Modal  

Pengertian modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam 

(Nugraha, 2011) “Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk 

berdagang, melepas uang, dan sebagainya harta benda (uang, barang, dan 

sebagainya) yang dxapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang 

menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat disimpulkan sebagai 
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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 disini bukanlah 

pentingnya tidaknya modal, karena keberadaanya memang sangat diperlukan 

akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang 

di jalankan dapat berjalan lancar. 

1. Macam - Macam Modal 

1. Modal sendiri 

Menurut Mardiyanto (2008) mengatakan bahwa modal 

sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. 

Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan 

lain sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah: 

a. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi 

sehingga tidak menjadi beban perusahaan. 

b. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana 

diperoleh dari setoran pemilik modal. 

c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan 

waktu yang relatif lama. 

2. Modal Asing (Pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman adealah modal yang 

biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh 
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pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlah jumlah yang 

tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, 

dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari 

pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-

sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari: 

a. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta 

maupun pemerintah atau perbankan asing. 

b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan 

pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pension, 

koperasi atau lembaga pembiayaan lainya. 

c. Pinjaman dari perusahaan non keuangan. 

2. Modal Patungan 

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan 

modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang 

lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan 

modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai 

mitra usaha) (Ambadar, 2010:33). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah harta 

dimiliki untuk digunakan daplam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan 

memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bisa meningkatkan 

pendapatan industri kerajinan logam aksesoris motor di Kelurahan 

Ngemplakrejo Kota Pasuruan. 
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4. Pengaruh Modal Usaha terhadap Pendapatan 

Menurut Case & Fair dalam Prinsip-Prinsip Ekonomi (2007:268) 

menyebutkan bahwa “Modal ( Capital ) adalah barang yang diproduksi oleh 

sistem ekonomi yang di gunakan sebagai input untuk memproduksi barang 

dan jasa di masa depan. Barang modal adalah barang yang diproduksi oleh 

sistem ekonomi yang di gunakan sebagai input untuk memproduksi barang 

dan jasa lain di masa depan. Barang modal oleh sebab itu menghasilkan jasa 

produktif yang bernilai dari waktu ke waktu.  

Menurut Irawan dan Suparmoko (1979:96), Modal adalah semua 

bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak 

langsung dalam produksi untuk menambah output. Dapat dikatakan kapital 

terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk biaya produksi pada saat yang 

akan datang. Modal sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi 

investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, 

kesehatan dan keahlian.  

Modal yang biasanya digunakan pengusaha logam aksesoris motor 

terdiri dari biaya bahan baku dan biaya oprasional. Semakin besar modal yang 

dikeluarkan pengusaha maka penghasilan yang didapat akan semakin besar. 

Indikator dari modal itu sendiri adalah : 

a. Biaya bahan baku  
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Biaya yang digunakan pengusaha logam untuk memulai produksi 

pembuatan kerajinan logam. Seperti logam mentah, dll. 

b. Biaya oprasional 

Biaya oprasional yang digunakan pengusaha logam mencakup biaya 

listrik dan air , biaya pembelian kelengkapan mesin bubut , mesin 

gerinda, dll. 

Modal dalam kegiatan industri merupakan hal pokok yang harus ada 

dalam kegiatan usaha. Modal tersebut yang menjadi akses pengusaha untuk 

menjalankan usaha industrinya. Modal dalam kegiatan industri logam 

aksesoris motor sangat mutlak dibutuhkan, karena tanpa modal para 

pengusaha industri logam aksesoris motor tidak dapan menjalankan usahanya. 

Hal ini menunjukkan bahwa modal sangat berpengaruh penting terhadap 

usaha industri logam aksesoris motor. Makin besar modal yang digunakan 

maka semakin besar penghasilan pengusaha industri logam aksesoris motor 

(produksi). 

5. Pengertian Tenaga Kerja 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003, 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. 

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
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untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain dan setiap orang yang bekerja sendiri 

dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai 

negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. 

Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas dari pada pekerja/buruh. 

6. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan 

Menurut Daniel (2004:86) dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud 

tenaga kerja adalah suatu alat kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak 

dapat dipisahkan dari manusia dan ditunjuk pada usaha produksi, misalnya 

sport, disebut langkah bebas.  

Mulyadi dalam Lamia (2013) tenaga kerja atau manpower adalah 

penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada 

permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tersebut. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15-64 tahun 

yang dapat bekerja untuk memproduksi. Pengaruh tenaga kerja terhadap 

produksi tidak sama pada setiap cabang produksi.  

Setiap usaha kegiatan industri kerajinan logam yang akan 

dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang 

dibutuhkan harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi logam yang 

dioperasikan sehingga akan mengurangi biaya produksi (lebih efisien) yang 
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diharapkan pendapatan tenaga kerja akan lebih meningkat, karena tambahan 

tenaga kerja tersebut professional (Masyhuri, 1999). 

Indikator yang dapat memberikan kelengkapan untuk tenaga kerja ini 

adalah jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja banyak, ,maka hasil 

produksi kerajinan logam aksesoris motor semakin besar. Tenaga kerja 

memberikan indikasi bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja maka akan 

semakin memberikan peluang bagi pengusaha industri logam aksesoris motor 

untuk memperoleh jumlah produksi yang banyak. Hal ini dikarenakan jumlah 

tenaga kerja yang ada akan mempermudah pengoperasian alat produksi dalam 

usaha industri kerajinan logam aksesoris motor, sehingga pendapatan yang 

diterima juga akan meningkat sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dalam satu produsen dihitung dari jumlah tenaga kerja yang 

dipakai sebagai proses seberapa banyak barang yang dihasilkan dari satu 

orang tenaga kerja. Semakin banyak barang yang dihasilkan maka akan 

semakin besar pendapatan yang akan diterima. 

C. Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran merupakan acuan untuk memfokuskan dalam suatu 

penelitian. Kerangka juga merupakan penyederhana 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 
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menentukan deskripsi atas suatu masalah yang dieksploirasi dalam penelitian. 

Berdasarkan subtansi dan hipotesis yang telah dikemukakan dari survei lapangan 

untuk dilakukan penelitian secara kuantitatif, sehingga hasil dalam penelitian 

dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak seperti halnya oleh para produsen 

kerajinan logam aksesoris motor pada sektor industri di Kelurahan Ngemplakrejo 

Kota Pasuruan dan oleh sektor industri pada daerah lainnya. Maka selanjutnya 

konsep dari variabel yang akan diteliti dapat digambarkan pada skema gambar 

sebagai berikut : 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Keterangan : 

X1 : Modal Usaha (Rupiah) 

X2 : Jumlah Tenaga kerja (Orang) 

Y  : Tingkat Pendapatan (Rupiah) 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. 

Pendapatan 
Jumlah 

Tenaga Kerja 

Modal Usaha 
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Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori. (Sugiyono;2009). 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: 

a. Diduga modal usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan

produsen pengrajin logam aksesoris motor pada sektor industri di Kelurahan

Ngemplakrejo Kota Pasuruan.

b. Diduga jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat pendapatan produsen pengrajin logam aksesoris motor pada sektor

industri di Kelurahan Ngemplakrejo Kota Pasuruan.




