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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu 

sehingga sumber rujukan yang relevan dengan permasalahan yang akan 

diteliti yaitu: 

Peneletian yang dilakukan oleh Efi (2008) dengan “Analisis pengaruh 

faktor produksi modal, bahan baku, tenaga kerja, dan mesin terhadap 

produksi glucerine pada PT. Flora Sawita Chemindo Medan”. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa modal, bahan baku, tenaga kerja, dan mesin 

berpengaruh secara simultan terhadap produksi glucerine. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka (2015) dengan  “Analisis 

pengaruh modal, bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja terhadap 

produksi usaha di Kota Semarang tahun 2015”. Berdasarkan penelitian ini 

menunjukan bahwa modal, bahan baku, bahan bakar, dan tenaga kerja 

berpengaruh secara simultan terhadap produksi. 

Adapun penelitian Abdulqodir (2011) dengan “Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi produksi industri kecil konveksi di Satriayan desa 

bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten”. Bersarkan hasil pengujian 

uji-F secara bersama-sama variabel independen (modal, upah tenaga kerja, 

pengalaman berusahan, dan biaya transportasi) berpengaruh terhadap 

produksi konveksi. 
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Dalam penelitian  yang dilakukan oleh Dean (2003) dengan judul 

“Factors of Production in the Post-Industrial Economy” menunjukan bahwa 

tanah, tenaga kerja, dan modal mempengaruhi produktifitas. Penelitian ini 

menambah analisis modal intelektual untuk melihat kemampuan dan 

ketrampilan yang baru dalam faktor produksi yang meliputi proses bisnis, 

kekayaan intelektual, gagasan produk serta loyalitas pelanggan. 

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Efi (2008), Eka 

(2015), Abdulqodir (2011) dan Dean (2003) dengan penelitian saat ini adalah 

pada judul, lokasi penelitian, jenis industri, variabel yang diambil dan adanya 

penambahan pada rumusan masalah. Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kecil Kerupuk Pasir di Kabupaten 

Kediri, dengan mengambil tiga variabel independen yaitu modal, tenaga 

kerja, dan bahan baku serta variabel dependen adalah jumlah produksi. 

Penelitian ini juga menghitung analisis efisiensi usaha yang ada di industri 

kecil kerupuk tersebut. Penelitian saat ini dilakukan pada tahun 2019. 

Sedangkan persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian 

terdahulu adalah menganalisis tentang faktor produksi suatu industri. 

 

B. Landasan Teori  

1. Pengertian Industri 

Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan 

pengertian industri yang pada umumnya dimengerti orang. Dalam pengertian 

yang umum industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan 
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operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor 

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

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

ekonomi istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang 

menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam 

suatu pasar. Sebagai contoh, kalau dikatakan industri mobil maka yang 

dimaksudkan adalah berbagai perusahaan mobil yang ada dalam pasar yang 

sedang dianalisis. Sedangkan kalau dikatakan industri beras  maka yang 

dimaksudkan adalah seluruh produsen beras yang ada dalam pasar. 

2. Industri Kecil   

Industri kecil merupakan industri yang dikerjakan di rumah-rumah 

masyarakat dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam 

kerja dan tempat. Industri kecil dapat diartikan sebagai usaha produktif diluar 

usaha pertanian dan perkebunan, baik sebagai mata mencarian utama maupun 

sampingan (Tambunan, 1999). Industri kecil merupakan usaha yang berskala 

kecil dan industri tersebut yang diusahakan untuk menambah pendapatan 

keluarga. 

BPS (Badan Pusat Statistik) mengelompokan usaha industri pengolahan 

di Indonesia ke dalam empat kategori berdasarkan banyak pekerja yang 

bekerja pada suatu perusahaan atau usaha industri pengolahan tanpa 

memperhatikan besarnya modal yang ditanam ataupun ketahan mesin yang 

digunakan. 
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 Empat kategori tersebut adalah :  

a. Industri kerjinan rumah tangga, adalah perusahaan atau industri 

pengolahan yang memiliki pekerja 1 – 4 orang. 

b. Industri kecil, adalah perusahaan atau usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 5 – 19 orang. 

c. Industri sedang, adalah industri pengolahan yang mempunyai 20 – 99 

orang. 

d. Industri besar, adalah industri pengolahan yang mempunyai pekerja 100 

orang bahkan lebih. 

Departemen perindustrian dan perdagangan (Deperindag) membedakan 

kategori industri kecil : 

a. Industri Kecil Modern 

Menurut Deperindag, yang merupakan industri kecil modern adalah : 

1) Menggunakan teknologi proses madya (intermediate proces 

technologies). 

2) Menggunakan skala produksi terbatas  

3) Tergantung pada dukungan litbag dan usaha-usaha perekayasaan 

(industri besar). 

4) Dilibatkan kedalam sistem produksi industri besar dan menengah 

dengan sistem pemasaran domestik dan ekspor. 

5) Menggunakan mesin khusus alat perlengkapan modal lainnya. 
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Dengan kata lain, industri kecil modern memiliki akses untuk 

menjangkau sistem pemasaran yang telah berkembang dengan baik di pasar 

domestik serta pasar ekspor. 

b. Industri Kecil Tradisional. 

Industri kecil tradisional memiliki ciri-ciri: 

1) Teknologi yang digunakan masih sederhana 

2) Mesin dan alat yang dipakai masih sederhana dan tradisional. 

3) Lokasi di daerah pedesaan. 

4) Akses untuk menjangkau pasar di luar lingkungan yang berdekatan 

masih terbatas. 

3. Pengertian Produksi 

Menurut Assoury (2001) pengertian0produksi merupakan kegiatan 

mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), tercakup 

semua aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa, serta kegiatan-

kegiatan lain yang mendukung usaha tersebut untuk menghasilkan produksi. 

Sedangkan menurut Render dan Holzer (2001) pengertian produksi adalah 

menciptakan0barang dan jasa. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa produksi0merupakan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan output yang berguna bagi suatu organisasi atau perusahaan serta 

tercakup semua kegiatan yang dihasilkan atau menambah nilai kegunaan 

suatu barang atau jasa yang dihasilkan serta kegiatan-kegiatan lain yang 

mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk yang 

diinginkan.  
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4. Fungsi Produksi  

Produksi0merupakan hasil akhir dari proses atau akrivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini 

dapat dipahami bahwa kegiatan produksi merupakan kombinasi berbagai 

input atau masukan untuk menghasilkan output. Jadi fungsi produksi 

merupakan suatu persamaan yang menunjukkan jumah maksimum output 

yang dihasilkan dengan kombinasi tertentu (Ferguson dan gould, 19975). 

Fungsi produksi menetapkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat 

mencapai output yang lebih tinggi tanpa menggunakan input yang lebih 

banyak, dan suatu perusahaan tidak0bisa menggunakan lebih sedikit input 

tanpa mengurangi tingkat inputnya. 

Berdasarkan definisi diatas0 jadi fungsi produksi adalah hubungan 

teknis antara input dengan output. Hubungan antara jumlah output (Y) dengan 

sejumlah input yang digunakan dalam proses produksi 

(X1,X2,X3,................................Xn) secara matematis dapat ditulis sebagai berikut 

(Joesran dan Fathorazzi, 2102:88) : 

   Y = (X1,X2,X3...........Xn)  (2.1)  

Y   = Output 

(X1,X2,X3) = input ke-1,2,3 

Xn   = input ke-n 

Berdasarkan fungsi produksi diatas maka dapat diketahui hubungan 

antara input dengan output, dan juga dapat diketahui hubungan antar input 

sendiri. Apabila input yang digunakan dalam proses produksi terdiri atas 

modal (K), tenaga kerja (L), dan bahan baku (M) maka fungsi produksi yang 

dimaksud dapat diformulasikan menjadi : 
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Q = f (K,L, M ....)  (2.2) 

Di mana Q mewakil output barang-barang tertentu selama satu periode, 

K mewakili mesin (yaitu, modal) yang digunakan selama periode tersebut, L 

mewakili input tenaga kerja, dan M mewakili bahan mentah yang digunakan, 

bentuk dari notasi ini menunjukkan adanya kemungkinan variabel-variabel 

lain yang mempengaruhi proses produksi. Fungsi produksi, dengan demikian 

menghasilkan kesimpulan tentang apa yang diketahui perusahaan mengenai 

bauran berbagai input untuk menghasilkan output (Nicholson, 1987:179). 

Dalam menghasilkan output hanya ada satu faktor produksi (input) 

yang berubah-ubah secara terus menerus sementara faktor produksi yang lain 

dianggap tidak berubah. Misalnya hanya tenaga kerja (L) yang berubah ubah 

secara terus menerus sedangakan input lain (modal dan bahan baku) dianggap 

tidak berubah, jadi besarnya output hanya akan bergantung pada besar 

kecilnya tenaga kerja. Maka fungsinya menjadi:  

Q = TP = f (L)  (2.3) 

Di dalam sebuah fungsi produksi perusahaan terdapat tiga konsep 

produksi yang penting, yaitu produksi total, produksi marjinal, dan produksi 

rata-rata. Produksi total (Total Product, TP) adalah total output yang 

dihasilkan dalam unit fisik. Produksi marjinal (Marginal Product, MP) dari 

suatu input merupakan tambahan produk atau output yang diakibatkan oleh 

tambahan satu unit input tersebut (yang bersifat variabel), dengan 

menganggap input lainnya konstan. Produksi rata-rata (Average Product, AP) 

adalah output total yang dibagi dengan unit total input (Nicholson, 2002:174). 



13 
 

 

Pengaruh penggunaan tenaga kerja terhadap produksi secara total (TP) 

dapat dilihat dari produksi rata-rata (AP) dan produksi marjinal (MP). 

Produksi rata-rata adalah0rasio antara produksi total dengan total input 

(variabel) yang dipergunakan. Secara matematis TP akan maksimum jika 

turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan nol. Turunan TP adalah 

MP, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan nol. 

     
   

  
  (2.4) 

Perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja selama MP lebih besar 

dari nol. Jika MP kurang dari nol, penambahan tenaga kerja justru mengurangi 

produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi terjadinya the Law of 

Diminishing Return (LDR). Sementara itu, AP akan maksimum AP sama dengan 

MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. 

     = 
  

 
   (2.5) 

 

Gambar  2.1 Fungsi Produksi total (TP), Rata-rata (AP), dan Marginal Produksi (MP) 

Sumber : Algifari, 2003 
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Gambar 2.1 menunjukkan bahwa proses produksi tahap 1 ditunjukkan 

oleh daerah dari tingkat produksi 0 sampai dengan penggunaan input variabel 

dimana produksi rata-rata input variabel (   ) maksimum, yaitu penggunaan 

input dari 0 sampai dengan   . Pada tahap I ini, jika produsen menambah 

input variabel akan meningkatkan produksi rata-rata input variabel tersebut. 

Proses produksi tahap II dimulai dari tingkat produksi rata-rata input variabel 

maksimum maksimum sampai dengan sampai dengan tingkat penggunaan 

input variabel dimana produksi marjinal sama dengan nol, yaitu dari 

penggunaan    sampai dengan penggunaan input   . Pada proses tahap II, 

setiap penambahan input variabel akan dapat meningkatkan produksi dengan 

tambahan yang semakin berkurang (law of dimishing return). Proses produksi 

tahap III dimulai dari penggunaan input yang menghasilkan produksi marjinal 

input variabel tersebut sama dengan nol sampai dengan penggunaan input 

variabel yang mengakibatkan produksi marjinal input variabel tersebut 

negatif, yaitu dari penggunaan input    (Algifari, 2003). 

Setiap0penggunaan input mempunyai implikasi terhadap tingkat output 

yang dihasilkan. Setiap keputusan menambah input juga akan mempunyai 

implikasi terhadap tambahan output yang dihasilkan. Produsen harus mampu 

mengenali implikasi tersebut, sehingga setiap keputusan penggunaan input atau 

menambah input akan menghasilkan tingkat output yang paling efisien.  

Proses produksi dapat dibagi menjadi tiga tahapan, disebut sebagai 

tiga tahapan produksi (three stages of production). Pada tahapa yang pertama, 

produk fisik rata-rata dari input variabel terus meningkat. Tahapa dua, produk 
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fisik rata-rata menurun, seiring dengan produk fisik marjinal dengan nilai 

positif. Sedangkan tahap ketiga, produk fisik rata-rata terus menurun, 

bersamaan dengan penurunan produk fisik total dan marjinal, tapi produk 

fisik marjinal sudah bernilai negatif. 

Tahap produksi yang rasional bagi seorang produsen adalah pada 

tahap dua, yaitu pada tingkat penggunaan input    sampai dengan 

    Produsen akan cenderung menambah input variabel jika produksi rata-

rata. Jadi, jika proses produksi masih berada pada tahap pertama, produsen 

akan dapat meningkatkan produksi rata-rata input variabel dengan cara 

menambah input variabel tersebut. Pada produksi tahap dua terjadi penurunan 

produksi rata-rata dengan ditambahkannya input variabel walaupun produksi 

rata-rata menurun, output masih meningkat. Produsen tidak akan memilih 

penggunaan input variabel tahap III, karena penambahan input variabel akan 

justru menurunkan output (Alghifari, 2003) 

5. Fungsi Produksi Cobb – Douglas 

Pada tahun 1989, fungsi produksi Cobb-Douglas pertama kali 

diperkenalkan oleh Cobb, C. W dan Douglas, P. H. Fungsi produksi 

merupakan hubungan fisik antara input dengan produksi output. Fungsi 

produksi Cobb-Douglas ialah suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih 

variabel, dimana variabel satu disebut variabel dependen (Y) dan yang 

lainnya disebut variabel independen (X), penyelesaian hubungan antara X dan 

Y adalah dengan cara regresi, di mana variasi dari Y akan dipengaruhi variasi 

dari X (Soekartawi, 1989:85) 



16 
 

 

Analisis terhadap hubungan antara input dan output dengan 

menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dapat memberikan informasi 

mengenai karakteristik proses produksi yang dianalisis. Secara matematis 

fungsi produksi Cobb Douglas dapat ditulis dengan persamaan : 

Q = f (       =         (2.6) 

 

Dimana : 

a. Nilai konstanta A, a, dan b dapat membedakan antara proses produksi 

satu dengan yang lainnya. 

b. Nilai kontanta A menunjukkan tingkat teknologi yang digunakan dalam 

proses produksi saat itu. 

c. Nilai konstanta a menunjukkan elastisitas input modal (K), jika teknologi 

dan jumlah tenaga kerja (L) yang digunakan dalam proses produksi tidak 

berubah, maka a menunjukkan besarnya persentase perubahan jumlah 

output setiap perubahan 1% jumlah input modal (K) yang digunakan 

dalam proses produksi. 

d. Nilai konstanta b menunjukkan elastisitas input tenaga kerja (L), jika 

teknologi dan jumlah modal (K) yang digunakan dalam proses produksi 

tidak berubah, maka b menunjukkan besarnya persentase perubahan 

jumlah output setiap perubahan 1% jumlah input tenaga kerja (L) yang 

digunakan dalam proses produksi. 

e. Berdasarkan nilai konstanta a dan b dapat diketahui skala produksi suatu 

proses produksi. 
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1. Jika a + b > 1, maka skala0produksi tersebut adalah increasing return 

to scale. Berarti0jika input modal (K) dan input (L) ditambah 1% 

maka output akan meningkat lebih dari 1%. 

2. Jika a + b = 1, maka skala0produksi tersebut adalah constant return 

to scale. Berarti jika input modal (K) dan input (L) ditambah 1% 

maka output akan0meningkat sebesar 1%. 

3. Jika a + b < 1, maka skala produksi tersebut adalah decreasing return 

to scale. Berarti jika input modal (K) dan input (L) ditambah 1% 

maka output akan meningkat kurang dari 1%. 

f. Nilai0konstanta a dan b dapat diketahui0perbandingan input yang 

digunakan0dalam proses. Jika a > b maka0proses0produksi lebih banyak 

menggunakan input modal (K). Sedangan0jika a < b maka0proses 

produksi0lebih banyak0menggunakan input tenaga kerja (L) (Algifari 

2003:150). 

Fungsi produksi0Cobb-Douglas dapat diperoleh dengan menggunakan 

linear persamaan sebagai berikut : 

LnQ = LnA + αLnK + βLnL + e   (2.7) 

Dengan meregres persamaan (2.7) maka secara mudah akan diperoleh 

parameter Efisiensi (A) dan elastisitas0inputnya. Jadi, salah satu kemudahan 

fungsi Cobb-Douglas adalah secara mudah dapat0dibuat linear sehingga 

memudahkan untuk0mendapatkannya (Joesron dan Fathorrazi, 2012:119). 
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6. Faktor–Faktor Produksi  

Menurut Sukirno dalam penelitian Hidayat (2013) bahwa faktor produksi 

sering disebut dengan korbanan produksi untuk menghasilkan produksi. Faktor-

faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut output. 

Faktor produksi atau input merupakan hal yang mutlak untuk menghasilkan 

produksi. Dalam proses produksi ini seorang pengusaha dituntut0mampu 

mengkombinasikan beberapa faktor produksi sehingga dapat 

menghasilkan0produksi yang0optimal. Fungsi produksi merupakan kaitan 

dengan0fakto-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor 

produksi dikenal0dengan istilah input dan hasil produksi disebut output.0Adapun 

dalam0proses0produksi industri kecil kerupuk di Kecamatan Tarokan Desa 

Bulusari Kabupaten faktor-faktor yang digunakan antara lain meliputi: 

a. Modal 

Modal merupakan0dana yang digunakan dalam proses produksi saja, 

tidak termasuk nilai tambah dan0bangunan yang ditempati atau biasa yang 

disebut modal kerja. Masalah0modal sering0disorot sebagai0salah satu 

faktor utama penghambat produksi dan0demikian0juga penggunaan tenaga 

kerja “Working Capital Employee Labor” berarti bahwa tersedianya modal 

kerja yang cukup mempunyai0efek terhadap penggunaan tenaga0kerja. 

Modal merupakan0sinonim0kekayaan, yaitu semua barang yang dimiliki 

orang seorangan. Tanah berserta sumber alam0yang terkandung 

didalamnya sering disebut modal alami, untuk0membedakan dari 

modal0buatan seperti gedung, mesin-mesin alat-alat, dan bahan-bahan. 
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Munurut Riyanto dalam penelitian Hidayat (2013) sumber-sumber 

penawaran modal diantaranya yaitu: 

1) Sumber internal ialah0modal yang dihasilkan sendiri. 

2) Sumber eksternal ialah0modal dari luar perusahaan. 

3) Suplier  

4) Bank  

5) Pasar modal 

Menurut Wasis (1983:17) modal dapat dilihat dari dua sudut pandang 

yaitu: 

1) Modal menurut pengusaha adalah0jumlah harta atau kekayaan0yang 

berwujud atau tidak0berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yang 

dapat0digunakan untuk memulai usaha. 

2) Sedangkan menurut0akuntan, modal merupakan selisih0antara harta 

dan hutang, beberapa jumlah harta0dan jumlah hutang, jika ada 

kelebihan harta di atas0hutang maka barulah dapat disebut modal. 

Modal yang dimaksud adalah dana yang digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan dalam proses produksi atau bisa disebut 

dengan0modal kerja (Working Capital). 

b. Tenaga kerja  

Tenaga  kerja  merupakan  penduduk atau masyarakat yang  berada  

dalam  usia  kerja. Tenaga kerja adalah0setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan atau usaha untuk menghasilkan barang0dan jasa 

untuk0memenuhi  kebutuhan0sendiri0maupun0untuk0masyarakat. Secara 
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garis besar masyarakat atau penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja sedangkan menurut 

DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi  Sumber 

Daya Manusia” tenaga kerja ialah masyarakat yang sedang bekerja, sedang 

mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti 

bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut 

dia hanya dibedakan oleh batas umur. Jadi yang dimaksud dengan tenaga 

kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan 

yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan 

ataupun batasan usia, yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah 

untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

1. Klafikasi tenaga kerja  

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok 

menurut standar yang ditentukan, tenaga kerja ialah pengelompokan 

ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan. Yaitu: 

a) Tenaga kerja  

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 

mampu bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan 

kerja. Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga 

kerja  yaitu  mereka  yang  berusia antara 15 tahun sampai dengan 

64 tahun.  
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b) Bukan tenaga kerja  

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu 

dan tidak  mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja, bukan 

tenaga kerja yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan 

berusia di atas 64 tahun. Contoh  kelompok ini adalah para 

pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

2. Berdasarkan batas kerja  

a) Angkatan kerja  

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif 15-64 tahun yang 

sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun 

yang sedang aktif mencari pekerjaan.  

b) Bukan angkatan kerja  

Bukan angkatan kerja adalah masyarakat0yang berumur 10 tahun ke 

atas yang  kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan 

sebagainya.  Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah, mahasiswa, 

para ibu rumah  tangga, orang cacat, dan para pengangguran sukarela.  

3. Berdasarkan kualitasnya  

a) Tenaga kerja terdidik  

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 

keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah 

atau pendidikan formal dan nonformal, Contohnya:  pengacara, 

dokter, guru, dan lain-lain. 
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b) Tenaga kerja terlatih  

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian 

dalam  bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga 

kerja terampil ini  dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga 

mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli 

bedah, mekanik, dan lain-lain. 

c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih  

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar 

yang  hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh:  kuli, buruh angkut, 

pembantu rumah tangga, dan sebagainya. 

c. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 

penting. Kekurangan bahan dasar yang tersedia dapat berakibat terhentinya 

proses produksi karena habisnya bahan baku untuk diproses. Tersedianya 

bahan baku yang cukup merupakan faktor penting guna menjamin 

kelancaran proses produksi. Oleh karena itu perlu diadakan perencanaan 

dan pengaturan penggunaan terhadap bahan dasar ini baik mengenai 

kuantitas maupun kualitasnya. Cara penyediaan bahan baku ada dua 

alternatif yaitu : 

1. Dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut kemudian disimpan 

di gudang, setiap kali dibutuhkan oleh proses produksi dapat diambil 

dari gudang. 
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2. Berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli 

berkali-kali dalam jumlah yang kecil dalam setiap kali pembelian. 

7. Pengertian Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha 

untuk dapat menghasilkan output. Seorang pengusaha (entrepreneur) yang 

ingin melakukan produksi harus terlebih dahulu menyediakan faktor-faktor 

produksi. Faktor produksi tidak dapat diperoleh dengan cuma-cuma, 

melainkan harus dibeli karena tidak ada faktor produksi yang merupakan 

barang bebas, semua faktor produksi adalah barang ekonomis yang jumlah 

atau tersedianya langka (secarce) sehingga untuk mendapatkannya tentu 

harus melakukan pengorbanan. Sumber yang digunakan didalam produksi 

dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Sumber tetap (fixed resource) 

 Sumber input yang jumlahnya tetap sekalipun jumlah output yang 

dihasilkan bertambah ataupun berkurang. Contoh : tanah, bangunan, 

mesin-mesin besar, dan sebagainya. 

b. Sumber variabel (variable resource) 

 Sumber input yang jumlahnya berubah-ubah seiring dengan berubahnya 

output yang dihasilkan. Contoh : bahan mentah (bahan baku dan bahan 

penolong), pekerja dan sebagainya. 

Dari penjelas di atas maka muncul klasifikasi biaya yang dibagi 

menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (total cost). 

Berikut adalah beberapa jenis klasifikasi biaya :  
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1. Biaya-biaya total 

a) Total fixed cost (biaya tetap total)  

Biaya tetap total adalah biaya yang timbul dari pemakaian input 

tetap. Biaya ini tidak berubah walaupun jumlah output yang 

dihasilkan berubah 

b)  Total variable cost (biaya variabel total) 

Biaya variabel total adalah biaya yang muncul sebagai akibat dari 

penggunaan input variabel. Biaya variabel total0akan0bervariasi 

sesuai dengan0perubahan output yang dihasilkan. 

c) Total cost (biaya total) 

 Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

menghasilkan output. Biaya total merupakan penjumlahan biaya 

tetap dan biaya variabel. 

2. Biaya rata-rata 

a) Average fixed cost (biaya tetap rata-rata) 

Biaya tetap rata-rata adalah rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan untuk 

membuat satu-satuan output biaya ini diperoleh dari membagi biaya tetap 

total dengan jumlah output karena biaya tetap maka nilai biaya tetap rata-

rata akan semakin kecil output yang dihasilkan semakin bertambah 

b)  Average variable cost (biaya variabel rata-rata) 

Biaya variabel rata-rata yang dikeluarkan untuk membuat satu-

satuan output. Biaya ini diperoleh dari membagi biaya variabel total 

dengan jumlah output. 
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c)  Average cost (biaya total rata-rata) 

Biaya total rata-rata adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk 

membuat buat satu-satuan output. Biaya ini diperoleh dengan 

membagi biaya total dengan jumlah output. 

d) Marginal cost (biaya marjinal) 

Biaya marjinal menunjukan perubahan pada biaya total sebagai 

akibat perubahan jumlah output sebanyak satu-satuanya. 

8. Pengertian Laba/Rugi 

Laba diartikan suatu kelebihan penerimaan (revenue) atas biaya (cost), 

sedangkan rugi adalah sebaliknya, yaitu kelebihan biaya (cost) atas 

penerimaan (revenue). Unsur-unsur pembentuk laba/rugi (seperti harga beli, 

biaya angkutan, bunga pinjaman, dan sebagainya). Selain itu laba mempunyai 

tiga pengertian yaitu : 

a. Rugi (loss/losses) 

Rugi adalah suatu keadaan penerimaan (revenue) lebih kecil dari pada 

biaya (cost). Suatu industri yang sedang menderita rugi akan berada dalam 

posisi keseimbangan jika ruginya itu adalah minimal. Tingkat output yang 

memberikan rugi minimal itu adalah dalam kondisi keseimbangan, 

sehingga setiap tingkat output yang lain pasti memberikan jumlah kerugian 

yang lebih besar. 

b. Laba normal (normal profit) 

Laba normal adalah suatu keadaan yang berada diantara rugi dengan laba. 

Suatu industri yang memperoleh0laba normal berarti industri itu tidak 
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menderita rugi, tetapi juga tidak memperoleh0laba. Lebih jelasnya laba 

normal adalah suatu keadaan dimana reveneu sama dengan cost. 

c. Laba supernormal (supernormal profit) / laba upnormal (upnormal profit) 

Laba super normal memiliki pengertian sebagai laba positif. Apabila 

sejumlah output tertentu dihasilkan, dan hasil penjualannya menghasilkan 

laba super normal maksimal maka setiap jumlah output yang lain pasti 

menghasilkan jumlah laba yang lebih sedikit. Laba super normal 

mengandung tiga pengertian pula, yaitu :  

1) Laba rata-rata (average profit) adalah laba yang diperoleh untuk setiap satuan 

output yang dihasilkan/dijual. Rumus untuk mendapat laba0rata-rata 

ini0masih0tetap0sama, yaitu revenue dikurangi cost average profit = AR - AC 

2) Laba marginal (marginal profit) ialah besarnya tambahan laba atau 

pengurangan laba yang diperoleh saat jumlah output yang dihasilkan 

atau dijual diperbesar/diperkecil. Dalam perhitunga, laba marginal sama 

dengan penerimaan marginal (marginal revenue) dikurangi dengan 

biaya laba marginal (marginal cost), marginal profit = MR-MC 

3) Laba total (total profit) adalah keseluruhan laba yang diterima oleh 

karena dijualnya sejumlah satuan output tertentu. Dengan kata lain laba 

total adalah besarnya keseluruhan laba yang diperoleh. 

9. Analisis Efisiensi Usaha 

Menurut kamus bahasa Indonesia efisiensi memiliki arti sebagai 

ketepatan cara (usaha kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak 

membuang waktu dan biaya). Dalam istilah umum efisinsi sering diartikan 
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sebagai dengan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya dapat menghasilkan 

sesuatu yang sebesar-besarnya. Tingkat efisiensi diukur dengan indikator 

yang dihitung dari rasio antara nilai penerimaan dibagi dengan biaya total.. 

Ini berarti menunjukkan semakin tinggi nilai ratio tersebut semakin tinggi 

tingkat efisiensinya, karena semakin rendah biaya proses produksi yang 

diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output ( Qomarudin, 2011). 

Efisiensi usaha dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan   

antara besarnya penerimaan dan biaya yang digunakan dalam melakukan  

produksi  yaitu dengan menggunakan R/C Ratio. R/C  Ratio  adalah  

singkatan Return Cost Ratio atau dikenal dengan perbandingan antara 

penerimaan dan biaya. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mendasar pada ekonomi mikro dari teori produksi dengan 

artian bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi 

output. Kegiatan tersebut di ekonomi dinyatakan dalam fungi produksi secara 

matematika fungsi produsi dapat dituliskan sebagai berikut : 

Q = F(K, L, X, E) 

Dimana : 

Q   : output  

K,L,X,E  : input (kapital, labour, bahan baku, keahlian) 

Dalam kegiatan produksi untuk mengubah input menjadi output 

perusahaan tidak hanya menentukan input apa saja perlukan tetapi juga harus 



28 
 

 

mempertimbangkan harga dari input-input tersebut yang merupakan belanja 

produksi dari output. Jumlah output yang dihasilkan suatu perusahaan 

menunjukan total dari penjualan, sedangkan input-input tersebut merupakan 

biaya total. 

Suatu perusahaan untuk  mencapai keuntungan nilai total penjualan 

harus melebihi nilai biaya total maka suatu perusahaan tersebut dalam kondisi 

keuntungan yang tertinggi, tetapi jika nilai total penjualan kurang dari biaya 

total maka perusahaan tersebut mengalami kerugian.  

Berdasarkan uraian yang dijelaskan maka dapat dibuat sekema 

hubungan antara produksi  dan biaya produksi sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara, untuk 

dapat mengarahkan hasil penelitian maka disampaikan suatu hipotesis. 

Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil yang diperoleh dapat dipakai 

sebagai masukan pemilik industri kecil dalam mengatur kegiatan produksi. 

Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. 

Dari uraian masalah dan landasan teori diatas maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

”Diduga bahwa modal, tenaga kerja, dan bahan baku berpengaruh 

terhadap jumlah produksi industri kecil kerupuk di Desa Bulusari” 


