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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian, hasil dari beberapa 

penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam 

penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 

Rosalina (2005), Faktor faktor yang Mempengaruhi pendapatan pada 

indutri kecil batik” menggunakan variabel independen modal, tenaga kerja, 

pendidikan dan variabel dependen pendapatan. Dan alat analisis yang 

digunakan Analisis Regresi Berganda. Dengan hasil penelitian diketahui 

variabel modal dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

pendapatan pengrajin batik, sedangkan variabel pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan pengarajin. 

Izzudin (2000), “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan industri kecil tahu” menggunakan variabel independen modal, 

bahan baku, jumlah tenaga kerja, pengalaman usaha, dan variabel dependen 

pendapatan. Dan alat analisis yang digunakan Analisis Regresi Berganda. 

Dengan hasil penelitian yaitu diketahui bahwa usaha industri kecil tahu 

merupakan usaha pokok di Desa Margo Agung, Kecamatan Sayegan, 

Kabupaten Sleman. Dan dari hasil penelitian dan uji analisis diketahui bahwa 

faktor modal, bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan pengalaman kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. 
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Maharani (2004), “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan pengrajin bordir” studi kasus desa wonokromo, pleret, bantul, 

yogyakarta. Menggunakan variabel dependen pendapatan, variabel 

independen bahan baku, modal, curahan jam kerja, pengalam. Dengan 

menggunakan analisis regresi berganda data primer. Dengan hasil variabel 

bahan baku berpengaruh signifikan dan kuat terhadap pendapatan. 

Variabel modal berpengaruh signifikan dan lemah terhadap variabel 

pendapatan. Curahan jam kerja berpengaruh signifikan dan kuat terhadap 

pendapatan. Variabel pengalaman berpengaruh signifikan dan kuat 

terhadap pendapatan. Dan secara bersama-sama variabel bahan baku, 

modal, curahan jam kerja dan pengalaman berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pendapatan pengrajin bordir. 

Asra (2013), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Usaha Tani Pisang Barangan di Kecamatan Lembah Seulawah 

Kabupaten Aceh Besar”. Menggunakan variabel dependen pendapatan, 

variabel independen luas tanam, modal, tenaga kerja, harga. Uji yang 

digunakan analisis regresi linier berganda data primer. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor luas tanam, tenaga kerja, dan harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan sedangkan faktor modal 

berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap pendapatan. Sedangkan secara 

simultan variabel luas tanam, modal, tenaga kerja dan harga mempengaruhi 

pendapatan 

 



9 
 

Kurniasari (2011),Analisis Faktor yang mempengaruhi Pendapatan 

industri kecil Genteng Kecamatan Balung Kabupaten Jember input yang 

digunakan yaitu tanah liat, tenaga kerja, kayu bakar, dan pendidikan 

pengusaha. Teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi 

Berganda.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel tanah liat, tenaga 

kerja, dan kayu bakar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan 

pada industri Genteng. Sedangkan variabel pendidikan pengusaha 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan pada  industri 

Kecil Genteng. 

Penelitian ini mengambil data tersebut untuk di jadikan perbandingan 

karena sama-sama menganalisis faktor yang Mempengaruhi industri kecil 

terhadap pendapatan. Namun yang membedakan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang memfokuskan pada 

variabel modal,Tenaga Kerja, Jumlah Produksi dan Lama Usaha terhadap 

pendapatan, Perbedaan lainnya juga terletak di wilayah dan tahun penelitian 

yang berbeda.  

B. Landasan Teori 

1.  Industri 

 Menurut UU No. 5 tahun 1984, industri dapat diartikan sebagai 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah atau bahan baku, barang 

setengah jadi dan atau barang jadi, yang dijadikan sebagai barang yang 

nilainya tinggi untuk penggunaannya. Dalam masyarakat umum menyebutnya 

bahwa industri adalah perusahaan individu yang melakukan proses produksi 
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serta kemampuan (skill) dengan ketentuan manajerial yang dapat merubah 

manfaat atau nilai suatu barang menjadi lebih tinggi. Dasar tujuan dalam 

bidang industri merubah suatu barang adar manfaat dan aktivitas yang 

didapatkan dari penggunaan barang tersebut harus lebih tinggi, namun ada 

juga akibat dari proses tersebut akan mengalami penurunan. 

Sedangkan menurut badan pusar statistik (BPS) industri pengolahan 

dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan banyaknya tenaga kerja yaitu: 

a. Industri kerajinan (rumah tangga) yaitu industri yang 

mempekerjakan 1sampai 4 orang tenaga kerja. 

b. Industri kecil yaitu industri yang mempekerjakan 5 sampai 19 

orang tenaga kerja. 

c. Industri sedang yaitu industri yang mempekerjakan 20 sampai 99 

orang tenaga kerja. 

2. Industri Kecil (IK) 

Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman, dan 

tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang dari 

kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, 

penerbitan, barang-barang karet dan plastik), industri kerajinan umum (industri 

kayu, rotan, bambu dan barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, 

listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya). 

Industri kecil menurut undang-undang no. 5 tahun 1984, industri kecil 

adalah yang modal, peralatan tenaga manusia yang diperlukan jumlahnya tidak 

terlalu besar. Maksunya jumlah tenaga manusia sedikit, mesin maupun 
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peralatan sederhana meskipun ada alat modern dan modal yang dikeluarkan 

juga tidak terlalu besar. 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) 

membedakan kategori-kategori industri kecil : 

a. Industri Kecil Modern 

Menurut Deperindag, yang meliputi industri kecil modern adalah sebagai 

berikut:  

1) Menggunakan teknologi proses madya (intermediate process 

technologies). 

2) Menggunakan skala produksi terbatas. 

3) Tergantung pada dukungan litbang dan usaha-usaha perekayasaan 

(industri besar). 

4) Dilibatkan dalam sistem produksi industri besar dan menengah dan 

dengan sistem pemasaran domestik dan ekspor. 

5) Menggunakan mesin khusus alat perlengkapan modal lainnya. 

 Dengan kata lain, industri kecil modern mempunyai akses untuk 

menjangkau sistem pemasaran yang relatif telah berkembang dengan 

baik di pasar domestik atau pasar ekspor. 

b. Industri Kecil Tradisional 

       Industri kecil tradisional memiliki ciri-ciri : 

1) Teknologi proses yang digunakan secara sederhana. 

2) Mesin yang digunakan dan alat perlengkapan modal relatif lebih        

sederhana. 

3) Lokasi di daerah pedesaan. 
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4) Akses untuk menjangkau pasar di luar lingkungan langsungnya 

yangberdekatan terbatas. 

3. Industri Kerajinan Kecil 

 Industri Kerajinan Kecil meliputi berbagai industri kecil yang sangat 

beragam mulai industri kecil yang menggunakan teknologi sederhana sampai 

teknologi proses madya bahkan teknologi maju. Selain potensinya untuk 

menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk memperoleh 

pendapatan bagi kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah terutama di 

pedesaan, industri kerajinan kecil juga didorong atas landasan budaya yakni 

mengingat peranan pentingnya dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. 

4. Deskripsi Produk Industri Kecil Batik 

 Produk batik yang dihasilkan oleh industri batik di Indonesia ada 3 

(tiga) yaitu, batik tulis, batik cap dan batik printing. Proses pembuatan ketiga 

batik ini berbeda. Pada masa jayanya, pengrajin batik hanya membuat batik 

tulis yang menggunakan pewarna dari alam seperti jati, pohon mengkudu, 

soga, nila. Disebut batik tulis karena proses penggambaran motifnya 

menggunakan tangan. Proses pembuatan batik tulis agak lama memakan 

waktu berminggu-minggu bahkan bulanan bila desain motifnya memang sulit 

sehingga harga jualnya juga relatif mahal. Selembar kain batik tulis dapat 

dihargai 200 ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Sangat tergantung pada 

kerumitan proses pembuatannya. Karena tingkat kesulitan pegerjaan atau lama 

tidaknya pengerjaan menentukan harga batik. Sehingga produksi batik tulis ini 

hanya diproduksi sesuai pesanan. 
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 Jenis batik yang kedua adalah batik cap. Disebut batik cap karena 

motif batik dibentuk dengan cap, biasanya dibuat dari tembaga. Batik cap juga 

disebut dengan batik cetak. Sehingga pada pengembangannya muncul jenis 

produksi sablon yaitu penggunanan klise atau hand print untuk mencetak 

motif diatas kain. Dengan proses produksi menggunakan sistem cap ini, para 

pengrajin dapat menghasilkan produksi batik lebih banyak. Karena proses 

pembuatannya tidak terlalu lama. 

Pada perkembangan selanjutnya muncul jenis printing yaitu produksi 

batik melalui mesin. Jika dengan teknik tulis produksi untuk satu kain batik 

tulis membutuhkan waktu yang lama maka dengan mesin printing hanya 

dengan sehari bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan kain batik. Tetapi 

kemunculan batik printing ini banyak dipertanyakan oleh para seniman batik. 

Sebab batik printing dianggap merusak tatanan dalam seni batik apalagi 

proses pembuatannya tidak menggunakan proses pembuatan batik pada 

umumnya yaitu menggunakan lilin atau malam. Sehingga tidak sedikit 

seniman yang menyebut batik printing sebagai kain bermotif batik. 

5. Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi 

Yang dimaksud dengan produksi adalah pengubahan faktor produksi 

menjadi barang produksi, atau suatu proses dimana masukan (input) diubah 

menjadi keluaran (output). Kita berusaha untuk mencapai efisiensi produksi 

yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk 

suatu jangka waktu tertentu. Efisiensi dari proses produksi yaitu menghasilkan 

barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk suatu jangka waktu 
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tertentu. Efisiensi dari proses produksi masukan yang digunakan, jumlah 

absolut masing-masing masukan, serta produktivitas masing-masing ratio 

antara masukan-masukan atau faktor-faktor produksi tersebut. 

Fungsi produksi adalah hubungan teknis yang menghubungkan teknis 

yang menghubungkan antara faktor produksi (input) dan hasil produksinya 

(output) (Sudarsono, 1990). Faktor produksi merupakan hal yang mutlak 

dalam proses produksi karena tanpa faktor produksi, kegiatan produksi tidak 

akan menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, suatu 

industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. 

 Hubungan antara input dan output ini dapat diformulasikan dalam 

bentuk matematis (Boediono, 1999) : 

Dimana : 

Q = output yang dihasilkan selama satu periode tertentu X1, X2, X3,X4 .......... 

Xn = berbagai input yang digunakan 

Hubungan antara output yang dihasilkan dan faktor-faktor produksi 

yang digunakan itu sering dinyatakan dalam suatu fungsi produksi (production 

function). Fungsi produksi adalah hubungan antara kualitas input yang 

digunakan untuk membuat produk. Untuk menyederhanakan, diasumsikan 

bahwa ada dua masukkan, tenaga kerja (Labour/L) dan modal (KapitalK). 

Dengan demikian kita dapat merumuskan suatu fungsi produksi dalam bentuk 

:Q = f(K,L) 
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Dimana Q mewakili output barang-barang tertentu selama satu 

periode, K mewakili mesin atau modal yang digunakan selama periode 

tersebut 

mewakili input tenaga kerja. Bentuk dari notasi ini mempengaruhi 

kemungkinan variabel-variabel lain yang mempengaruhi proses produksi. 

Dalam produksi tersebut adalah penting untuk membedakan antara jangka 

pendek dan jangka panjang bila menganalisis produksi, jangka pendek 

mengacu pada jangka waktu dimana paling tidak satu input adalah tetap dan 

kuantitasnya tidak dapat diubah-ubah. Dalam jangka panjang adalah jumlah 

waktu yang cukup panjang dimana semua input dan teknologi dimungkinkan 

untuk berubah-ubah. Dalam jangka panjang semua input adalah variabel atau 

berubah-ubah. 

6. Produksi jangka pendek 

Dalam hubungan produksi jangka pendek, dimana satu faktor produksi 

bersifat variabel dan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap, akan 

dijumpai suatu kenaikan produksi total apabila kita menambah faktor produksi 

variabel secara terus menerus. Produksi total itu akan bertambah terus tetapi 

dengan tambahan yang semakin kecil, dan setelah suatu jumlah tertentu akan 

mencapai maksimum dan kemudian menurun. Hal ini terjadi karena adanya 

hukum tambahan hasil yang semakin berkurang (Law Of Diminising Return). 

Untuk memperjelas permasalahan ini dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Produksi tetap, produksi rata-rata, produksi biaya jangka pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Boediono, 1999  

  Gambar: 2.1 Kurva Produksi jangka Pendek 

 

Pada tahap I, sesudah kurva produksi total mencapai nilai kemiringan 

yang maksimum yaitu pada titik A, kurva produksi tersebut masih terus naik. 

Tetapi nilai kenaikan produksinya dengan tingkat yang semakin 

menurun, hal ini terlebih pada nilai kemiringan tersebut mencapai maksimum 

pada titik B yaitu pada saat garis tersebut tepat menyinggung kurva produksi 

total. 

Pada titik E pada gambar bagian bawah produksi rata-rata mencapai 

maksimum hal ini terlihat pada tahap II, sedangkan pada tahap ke III mulai 

titik 3 produksi total mencapai maksimum. Setelah melewati titik ini produksi 

total mencapai maksimum. 

Setelah melewati titik ini produksi total akan terus semakin menurun 

dan akibatnya akan mencapai titik 0. Pada daerah ini nilai kemiringan kurva 

total akan sama mencapai titik 0. Pada daerah ini kemiringan kurva total akan 
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sama dengan 0, sehingga pada gambar bagian pawah produksi batas pada 

daerah ini juga akan sama dengan 0 

Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input 

variabel disebut dengan produksi marginal. Apabila ∆X adalah pertambahan 

input, ∆TP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal (MP) 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Kurva rata-rata produk (Average Phisyical Product / AP) adalah kurva 

yang menunjukkan hasil rata-rata perunit input variabel pada berbagai tingkat 

penggunaan input. Apabila produksi total adalah TP dan input variabel adal X, 

maka produksi rata-rata (AP) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

berikut: 

 Kurva TP (Produksi Total) adalah kurva yang menunjukkan tingkat 

produksi total berbagai tingkat penggunaan input variabel (input-input lain 

dianggap tetap). 
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Isoquan adalah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik 

yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi guna menghasilkan tingkat 

produksi yang sama. Kurva isoquan ini digambarkan pada gambar 2.2. 

Dengan sumbu horisontal menunjukkan faktor produksi tenaga kerja dn 

sumbu vertikal menunjukkan faktor produksi tanah. Kurva isoquan 

digambarkan dengan bentuk melengkung dan cembung terhadap titik asal, 

serta tidak berpotongan satu sama lain. Semakin jauh kurva isoquan dari titik 

asal menunjukkan semakin tinggi tingkat produksi barang tersebut. 

 

 

 

 

 

  

 Sumber:izzudin 2000 

Gambar 2.2 Kurva produsi jangka panjang 

 Apabila kita perhatian gambar 2.2 maka kita mempunyai daerah yang 

dibatasi oleh dua garis tembereng OA dan garis tembereng OB. Daerah yang 

berada didalam garis tembereng itu disebut sebagai daerah yang rasional atau 

tahap rasional, karena pada saat itu nilai produksi marjinal untuk kedua faktor 

produksi adalah positif. Disebelah kiri atau sebelah atas garis tembereng OB 

atau tahap I dari faktor produksi tenaga kerja dan merupakan tahap III faktor 

produksi tanah, sehingga disebut sebagai daerah atau tahap yang tidak 

rasional. Dalam tahap itu produksi marjinal tanah bernilai negatif. Kemudian 
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didaerah sebelah kanan atau bawah dari kurva tembereng OA, dareah ini 

disebut sebagai daerah atau tahap III untuk faktor produksi tenaga kerja dan 

tahap I untuk faktor produksi tanah, sehingga daerah input disebut sebagai 

daerah atau tahap yang tidak rasional, karena produksi marginal tanah bernilai 

negatif. Dengan sendirinya produsen akan beroperasi atau bekerja didaerah 

yang rasional yaitu dimana kedua faktor produksi baik tanah maupun tenaga 

kerja mempunyai nilai produksi majinal yang positif Daerah ini berada 

ditengah-tengah yaitu pada tahap II dari fungsi produksi yang dibatasi oleh 

dua garis tembereng OA dan OB pada gambar 2.2. 

7. Pendapatan 

 Pendapatan perusahaan pada dasarnya merupakan ukuran berhasil 

tidaknya perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Memahami 

pengertian pendapatan adalah penting sekali, agar dalam membuat laporan 

keuangan khususnya laporan rugi/laba tidak mengalami kekeliruan yang 

mengakibatkan hasil analisanya juga keliru. Pendapatan dipandang dari 

pemilik merupakan pendapatan netto yaitu kelebihan aliran sumber ekonomi 

yang masuk diatas aliran potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha yang 

dapat dibebankan. 

 Secara teoritis bila produsen berada dalam pasar persaingan sempurna 

dimana ia sebagai penerima harga, dalam meningkatkan pendapatannya 

produsen harus berusaha menjual hasil produksinya pada jumlah tertentu yang 

dapat memberikan keuntungan optimal baginya. Oleh karena itu agar 
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produsen memperoleh pendapatan yang berupa keuntungan tersebut maka 

harus memulai kegiatan produksi. 

 Dalam hal ini, faktor yang dianggap mempengaruhi pendapatan yaitu 

modal usaha, jumlah tenaga kerja,Jumlah produksi dan lama usaha. Faktor-

faktor ini dalam kegiatan usaha sehari-hari antara yang satu dengan yang 

lainnya saling berkaitan. Walaupun seorang pengusaha industri kecil 

mempunyai pendidikan tinggi dan pengalaman banyak, namun jika modal dan 

tenaga kerja terbatas maka hasil produksi akan rendah, penjualan sedikit dan 

pendapatan juga sedikit. Sebaliknya, jika modal usaha dan tenaga kerja 

tersedia banyak. 

8. Modal atau Biaya 

 Modal merupakan faktor penting yang harus tersedia ketika seseorang 

memulai usahanya. Pengertian modal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), “modal diartikan sebagai uang pertama sebagai pendukung usaha”. 

Semakin besar modal yang digunakan maka semakin besar pula tingkat 

pendapatan yang diperolehnya. Hal ini dikarenakan setiap modal yang 

digunakan dalam industri dimaksudkan untuk menghasilkan. 

Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh produsen untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan 

pokok yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang produksi atau 

output yang dihasilkan oleh produsen tersebut. 

Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengubah semua inputnya. 

Dengan kata lain semua input yang digunakan adalah input variabel. Dalam 
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melakukan kegiatan ekonomi atau melakukan produksi, produsen akan 

melakukannya dalam jangka pendek, akan tetapi perencanaan dalam kegiatan 

ekonomi dilakukan dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang 

pengusaha dapat membuat perencanaan kegiatan ekonomi apa dan seberapa 

besar skala yang akan dipilih. 

Apabila telah melakukan pilihan dalam jangka panjang, maka dalam 

jangka pendek pengusaha tersebut akan terikat dengan prilaku dan hubungan 

biaya minimum untuk menghasilkan output yang optimal dengan 

mengkombinasikan input yang tersedia. Hal tersebut dapat dikombinasikan 

dalam isocost. 

 Isocost adalah suatu kurva atau garis yang menunjukan kombinasi dua 

input yang dapat digunakan untuk menghasilkan output dengan biaya yang 

sama. Sebuah garis isocost mencakup semua kombinasi dari tenaga kerja dan 

modal yang dapat dibeli dengan biaya total tertentu. Misalkan seorang 

pengusaha memiliki dana sebesar l, dan dana tersebut digunakan untuk 

membeli 

input K dan L dengan harga masing-masing Pk dan PL, maka hal 

tersebut dapat dituliskan dengan persamaan : 

l = K Pk + L PL 

atau persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut : 

Dapat diketahui dari persamaan diatas, slope dari isocost adalah –

PL/Pk atau perbandingan harga input satu dengan yang lain. Intercept 

menunjukkan bebarapa jumlah barang yang dapat dibeli apabila semua dana 
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digunakan untuk mebeli K, yaitu sebesar l/Pk atau besarnya pendapatan dibagi 

dengan harga K. 

Biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari biaya: 

a. Bahan baku adalah semua jenis bahan baku dan penolong yang digunakan 

dalam proses produksi dan tidak termasuk: pembungkus, pengepak, 

pengikat barang jadi, bahan bakar yang habis dipakai, perabot/peralatan. 

b. Bahan bakar, tenaga listrik dan gas. Bahan bakar yang digunakan selama 

proses produksi yang berupa : bensin, solar, minyak tanah, batubara dan 

lainnya. 

c. Sewa gedung, mesin, dan alat-alat 

d. Jasa non industri. Jasa yang tidak berkaitan dengan proses produksi. 

9. Tenaga Kerja 

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja adalah banyaknya 

pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun 

pekerja yang tidak dibayar. Pekerja produksi adalan pekerja yang langsung 

bekerja dalam proses produksi atau hubungan dengan itu, termasuk pekerja 

yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat 

bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan. 

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau 

lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegitatan lain, 

seperti sekolah maupu mengurus rumah tangga dan penerima. Tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
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baranng dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat (UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 

Sumanjuntak (1985) mengatakan tenaga kerja bila mereka melakukan 

pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh 

pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam 

secara kontinu selama seminggu yang lalu. Todaro (2004) menyebutkan 

bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara 

tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu 

pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besarberarti akan 

menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih 

besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. 

 Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju 

pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak 

positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan 

bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung 

pada kemampuan system perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan 

secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. 

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan 

tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan 

administrasi. 

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada 

umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang 

bersifat homogen. Menurut Lewis (1954) dalam Todaro (2004) angkatan kerja 
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yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari 

sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. 

Keadaan demikian, penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang 

tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) 

bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja 

10. Jumlah Produksi 

Merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai 

guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat 

dalam memenuhi kebutuhan.kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa 

mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa.sedangkan kegiatan 

menambahkan daya guna suatu benda dengan dengan mengubah sifat dan 

bentuknya dinamakan produksi barang. 

Faktor produksi juga dikenal dengan istilah input dan output. 

Hubungan di antara faktor-faktor produksi yang diciptakannya dinamakan 

fungsi produksi. produksi dapat berbentuk tabel atau matematis yang 

menunjukkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan berdasarkan 

suatu kelompok input yang dispesifikasikan , dengan mengingat teknologi 

yang ada. Hubungan di antara faktor-faktor produksi yang diciptakannya 

dinamakan fungsi produksi.: (Sukirno,1994: 190) 

Dalam faktor produksi dikenal the law of diminishing return (hukum 

hasil yang semakin berkurang) yang menjelaskan sifat pokok dari pertautan di 

antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan. Bila suatu macam 
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input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lainnya tetap, maka 

tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang 

ditambahkan tadi mula-mula naik, tapi setelah mencapai suatu tingkat tertentu 

tambahan output akan semakin menurun bila input tersebut terus ditambah. 

Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk 

mencapai kemakmuran,kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang atau 

jasa. 

Fathorrozi (2003),  produksi merupakan hasil akhir dari proses atau 

aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. 

11. Lama usaha  

 Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan 

,lamanya seorang pelaku pembisnis menekuni bidang usahanya akan 

mempengaruhi produktivitas (kemampuan/keahliannya),sehingga dapat 

menambah efesiensi mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada 

hasil penjualan.semakin lama menekuni bidang usaha perdangangan akan 

makin meninggkatkan pengetahuan tentang selera ataupum konsumen. 

Keterampilan seorang industri semakin banyak pula relasi bisnis 

maupun pelanggan yang berhasil (wicaksono,2011). Keahlian keusahawaan 

merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan 

dan menggunakan faktor faktor lain dalam kegiatan memproduksi barang atau 

jasa yang diperlukan masyarakat(sukirno,1994) 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan penjelasan sementara yang harus diuji 

kebenarannya mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis selalu 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variable atau 

lebih. 

Hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga Faktor Modal usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pendapatan industri batik. 

2. Diduga Faktor jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pendapatan industri batik. 

3. Diduga Faktor jumlah produksi  memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pendapatan industri batik. 

4. Diduga Faktor lama usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat pendapatan industri batik. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta 

untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini 

digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Modal(X1) 

Lama Usaha 

(X4) 

Pendapatan 

(Y) 

Jumlah 

Produksi(X3) 

Tenaga Kerja 

(X2) 


