
 

 

 
 
 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sri Yuniartini (2013) Penelitian ini 

 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serempak maupun parsial antara 

modal, tenaga kerja dan teknologi terhadap produksi industri kerajinan ukiran 

kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Jumlah sampel yang diambil 

sebanyak 83 unit usaha, dengan metode probability sampling, khususnya 

proportionate stratified random sampling,. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan kuisioner. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis data 

menunjukkan secara serempak modal, tenaga kerja dan teknologi berpengaruh 

signifikan terhadap produksi industri kerajinan ukiran kayu di Kecamatan 

Ubud Kabupaten Gianyar. Secara parsial teknologi tidak berpengaruh 

terhadap produksi Industri kerajinan ukiran kayu, sementaramodal dan tenaga 

kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap produksi Industri kerajinan 

ukiran kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar 

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Kholili,Andjar, Sunlip (2015) meneliti 

tentang Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Jumlah Modal Terhadap Hasil 

Produksi Industri Kecil Sangakar Burung Di Kecamatan Sukowono 

 
 
 

 

10 



 

 

11 
 
 

 

Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif dan untuk 

tujuan analisis digunakan data primer berupa data yang bersumber dari 

pengrajin sangkar burung Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Metode 

Analisis yang digunakan adalah metode analisis Cobb Douglas yang 

ditransformasikan ke bentuk logaritma. 

 

Penelitian yang dilakukakan oleh Septi (2013) meneliti tentang Pengaruh 

Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Terhadap Hasil Produksi Industri Kecil 

Sepatu dan sandaldi Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten 

Mojokerto. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori yang 

berkaitan dengan faktor produksi yaitu fungsi produksi Cobb-douglas. Jenis 

dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 62 industri kecil. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, kousioner dan 

observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda. 

  
Adapun peneliti mengambil data dari penelitian terdahulu adalah sebagai 

bahan perbandingan karena memiliki kesamaan menganalisis hasil produksi 

dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda, namun yang 

membedakan dari penelitian sebelumnya adalah lokasi peneliti yang diteliti 

yaitu pada Desa Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Tahun penelitian dan jumlah 

populasi ataupun sample yang diteliti juga berbeda dari penelitian sebelumnya 

yang sudah dilakukan. 
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B. Landasan Teori 

 

1. Teori Produksi 

 

a. Pengertian Teori Produksi 

 
Produksi   adalah   setiap   usaha   yang   menciptakan   atau 

 

memperbesar daya guna barang. Untuk dapat melakukan proses 

produksi, orang tentu memerlukan tenaga kerja, bahan baku, modal 

dalam segala bentuknya serta keahlian atau skill semua unsur-unsur 

tersebut disebut dengan faktor-faktor produksi. Sedangkan produksi 

merupakn kegiatan untuk meningkatkan manfaat suatu barang 

(Rosyidi, 2004 : 54). 

 
Dalam proses produksi, perusahaan mengubah masukan (input), 

yang juga disebut sebagai faktor produksi termasuk segala sesuatunya 

yang harus digunakan perusahaan sebagai bagian dari proses 

produksi, menjadi keluaran (output). Input adalah segala bentuk 

sumberdaya yang digunakan dalam menggunakan output. Secara luas 

input dapat dikelompokan menjadi dua kategori yaitu tenaga kerja 

dan modal. Input juga dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu input tetap 

dan input variabel. Input tetap adalah input yang jumlah 

pemakaiannya tidak dapat diubah dalam jangka pendek (cenderung 

tetap). Misalnya tanah, gedung, dan pabrik. Sedangkan input varibael 

adalah input yang jumlah pemakainannya mudah 
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untuk diubah dalam periode waktu tertentu. Misalnya, bahan baku 

dan tenaga kerja (Tedy,2002 : 145). b. Fungsi Produksi 

 

Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk 

mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia 

barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Fungsi produksi 

adalah hubungan dimana faktor-faktor produksi dan tingkat produksi  

yang diciptakan. Faktor produksi yang diciptakan terdiri dari tenaga 

kerja, modal, tanah, dan keahlian. Dalam teori ekonomi, menganalisis 

mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa tiga faktor (tanah, 

modal, dan keahlian) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja 

yang dipandang sebagai faktor produksi yang selalu berubah-ubah 

jumlahnya (Rodho, 2010 : 14). Menurut Rosyidi (2005:54) produksi 

adalah setiap usaha yang menciptakan atau memperbesar daya guna 

barang. Untuk dapat melakukan proses produksi, orang tentu 

memerlukan tenaga kerja, bahan baku, modal dalam segala 

bentuknya serta keahlian atau skill. Semua unsur-unsur tersebut 

disebut dengan faktor-faktor produksi. Sedangkan produksi 

merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat suatu barang. 
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Setelah proses produksi, maka didapat hasil produksi menurut 

machfudz (2007:101) hasil produksi adalah hasil akhir dari suatu 

proses produksi. 

 
Proses Produksi sederhana dimana produsen menggunakan 2 input 

variabel (X1 dan X2) dan satu atau lebih input tetap, untuk 

menghasilkan satu output. Dalam hal ini dianggap input variabel jika 

berlaku dlam jangka panjang (quandt & Henderson,1971 : 54). 

 
 

a. Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

 
Fungsi produksi ini menjadi terkenal setelah diperkenalkan oleh 

 

Cobb, C.W. dan Douglas, P.H. pada tahun 1928 melalui artikelnya 

yang berjudul “A Theory of Production”. Secara matematis fungsi 

poduksi Cobb Douglas dapat ditulis dengan persamaan sebagai 

berikut: 

 
Q=AKαLβ 

 

Keterangan: 

 

Q = output 

 

K = input modal 

 

L = input tenaga kerja 

 

A = parameter efisiensi/ koefisien teknologi 

 

a = elastisitas input modal 



 

 

15 
 
 

 

b = elastisitas input tenaga kerja 

 

Karena model tersebut belum linier, untuk dapat mengolah data 

dan dianalisis lebih lanjut, data-data yang diperoleh terlebih dahulu 

harus ditransformasikan kebentuk Logaritma Natural, maka akan 

diperoleh fungsi: 

 
LnQ = LnA + αLnK + βLnL + ε 

 

Dengan meregres persamaan diatas maka secara mudah akan 

diperoleh parameter efisiensi (A) dan elastisitas inputnya. Jadi, salah 

satu kemudahan fungsi produksi Cobb Douglas adalah secara mudah 

dapat dibuat linier sehingga memudahkan untuk mendapatkannya 

(Joesron, 2012:118). 

 
Menurut Soekartawi (dalam Joesron, 2012), ada tiga alasan pokok 

mengapa fungsi produksi Cobb Douglas banyak dipakai oleh para 

peneliti, yaitu: 

 
a) Penyelesaian fungsi Cobb Douglas relatife lebih mudah 

dibandingkan dengan fungsi yang lain, misalnya lebih mudah 

ditransfer dalam bentuk linier. 

 
b) Hasil pendugaan garis melalui fungsi produksi Cobb Douglas 

akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga 

menunjukkan besaran elastisitas. 

 
c) Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat 

besaran return to scale. 
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b. Hasil Produksi 

 

Menurut Rosyidi (2005:54) produksi adalah setiap usaha yang 

menciptakan atau memperbesar daya guna barang. Untuk dapat 

melakukan proses produksi, orang tentu memerlukan tenaga kerja, 

bahan baku, modal dalam segala bentuknya serta keahlian atau skill. 

Semua unsur-unsur tersebut disebut dengan faktor-faktor produksi. 

Sedangkan produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat 

suatu barang. Setelah proses produksi, maka didapat hasil produksi. 

 
Menurut Machfudz (2007:101) hasil produksi adalah hasil akhir 

dari suatu proses produksi dalam memanfaatkan (mengorbankan) input 

adalah output atau produk. Tercipatnya hasil produksi tidak lepas 

adanya faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah faktor yang 

dikorbankan untuk menghasilkan produk (Machfudz,2007:96). 

 
Menurut Rosyidi (2004:56-58), bahwa faktor-faktor produksi terdiri 

atas : 

 
a) Tanah (Land) 

 
b) Tenaga kerja 

 
c) Modal 

 
d) Skills 

 
c.  Skala Produksi terhadap Hasil Produksi 

 

Untuk mengetahui return to scale, maka digunakan koefisien 

elastisitas bi yaitu jumlah dari koefisien – koefisien dalam fungsi 
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produksi yang diduga. Dengan demikian maka ada tiga kondisi dalam 

skala hasil, yaitu ; 

 
a. Decreasing return to scale, bila å bi < 1 

 

Dalam hal ini proporsi penambahan input melebihi proporsi 

penambahan produksi (output) 

 
b. Constant return to scale, bila bi = 1 

 

Dalam kondisi ini, maka proporsi penambahan input sama 

dengan proporsi penambahan produksi. 

 
c. Increasing return to scale, bila å bi > 1 

 

Dalam kondisi ini, proporsi penambahan gangguan (Ui) input 

akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih 

besar. 

 

2. Industri 

 

a.  Pengertian Industri 

 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut Sukirno 

(2005:194), industri pada hakekatnya berarti perusahaan yang 

menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong 
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ke dalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik 

tekstil, pabrik perakit atau pembuat mobil dan pabrik minuman ringan. 

 
Jadi, industri adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan baku yang bertujuan untuk 

menghasilkan barang atau jasa agar memiliki nilai ekonomis yang 

lebih tinggi. 

 
Dalam ekonomi mikro, industri dapat berarti kumpulan 

perusahaan yang sejenis yang memproduksi barang-barang homogen 

serta memiliki substitusi yang erat. Industri adalah semua kegiatan 

yang bersifat produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup barang dan 

jasa serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Secara 

ekonomi makro, industri juga berarti berkaitannya dengan 

pembentukan pendapatan, maka industri berarti kegiatan ekonomi 

yang menciptakan nilai tambah. Industri sebagai suatu kegiatan 

ekonomi, secara makro ekonomi bertujuan untuk memberikan nilai 

tambah bukan hanya untuk meningkatkan produk domestik bruto 

(PDB), tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk kesejahteraan 

rakyat. Selain itu, dalam artian yang lebih luas, industri merupakan 

kumpulan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa 

dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. 
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b. Pengelompokan Industri 

 
Menurut Arsyad untuk  mengetahui macam-macam  industri bisa 

 

dilihat dari beberapa sudut pandang. Penggolongan industri yang 

digolongkan oleh Departemen Perindustrian, industri nasional di 

Indonesia dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu : a) Industri Dasar 

 

 

Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar 

dan kelompok kimia dasar. Ditinjau dari misinya industri dasar 

mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal. 

Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, 

teruji, dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya 

lapangan kerja baru secara besar sejajar dengan tumbuhnya industri 

hilir dan kegiatan ekonomi lainnya. 

 
b) Industri Kecil 

 

Industri kecil antara lain meliputi industri pangan, industri sandang 

dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, dan industri logam. 

Ditinjau dari misinya industri kecil mempunyai misi melaksanakan 

pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi menengah atau 

sederhana, dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini 

diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan 
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nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar 

luar negeri. 

 
c) Industri Hilir 

 

Industri hilir meliputi industri yang mengolah sumber daya hutan, 

industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang 

mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. 

Kelompok industri hilir mempunyai misi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas 

kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan 

adalah teknologi menengah dan atau teknologi maju. 

 
Menurut BPS Kota Mojokerto, (2017) klasifikasi industri 

berdasarkan tenaga kerja dibagi menjadi 4, yaitu: 

 
1. Industri rumah tangga 

 
Yaitu  industri  yang  menggunakan  tenaga  kerja  kurang  dari 

 

empat orang. 

 

Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja 

berasal dari 

 
anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya 

kepala rumah 

 
tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri 

anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri 

makanan ringan. 
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2. Industri kecil 

 
Yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 

 

19 orang, 

 

Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, 

tenaga kerjanya 

 
berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. 

 

Misalnya:  
 

industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan. 

 

3. Industri sedang 

 

Yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 

99 orang. 

 
Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, 

tenaga kerja 

 
memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki 

kemapuan 

 
manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, 

 

dan industri 

 

keramik. 

 

4. Industri Besar 

 
Yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. 

 

Ciri 
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industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun 

secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus 

memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih 

melalui uji kemapuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya: 

industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri 

pesawat terbang. 

 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kerajinan sandal dan sepatu yang ada di desa prajurit kulon kota 

mojokerto merupakan usaha kecil dan menengah. Usaha kerajinan 

sandal dan sepatu tersebut memiliki modal yang relative kecil, 

tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada 

hubungan saudara. 

  
Kerajinan sandal dan sepatu merupakan jenis usaha kecil yang 

termasuk dalam usaha industri dengan jenis produk yang 

dihasilkan yaitu berupa sandal jepit, sepatu sekolah,dll. Usaha 

kerajinan sandal dan sepatu yang ada di desa prajurit kulon kota 

mojokerto termasuk dalam golongan industri kecil. Usaha sandal 

dan sepatu ini merupakan industri kerajinan rakyat khususnya 

dalam kerajinan sandal dan sepatu. Usaha tersebut merupakan 

bentuk usaha perseorangan dengan harta kekayaan perusahaan 

milik pribadi dari pengusaha kerajinan sandal dan sepatu yang 

bersangkutan. 



 

 

23 
 
 

 

3. Modal 

 

1. Pengertian Modal 

 
Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting 

 

bagi setiap usaha. Permasalahan modal identik dengan usaha kecil. 

Modal adalah suatu aktiva dengan umur lebih dari satu tahun yang 

tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari (Weston & 

Copeland (dalam Prawirosoentono, 2007:117). 

 
Astamoen (2005:289) memberikan pengertian modal sebagai 

ketersediaan 

 
uang dalam bentuk uang tunai. Sedangkan menurut Prawirosoentono 

(2007:118) modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang 

dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan 

dinyatakan dalam nilai uang. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

modal merupakan kekayaan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk 

uang yang digunakan untuk proses produksi guna memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang. 

 
2. Macam- Macam Modal 

 

Secara umum, menurut Prawirosoentono (2007:118) jenis modal 

yang dapat diperoleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

modalnya terdiri atas : 
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A.  Modal sendiri (Equity Capital) 

 

Modal sendiri dalam suatu bisnis berbentuk : 

 

 Saham (stock)



 Cadangan Penyusutan (depreciation allowance)



 Laba yang ditahan (retained earning)


B. Modal Pinjaman (Debt Capital) 

 
Alasan  perusahaan  menggunakan  modal  pinjaman,  karena  

 

modal sendiri 

 

(equity capital) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh 

modal yang 

 
diperlukan. Adapun sumber modal pinjaman (debt capital) adalah 

modal yang 

 
berasal dari luar perusahaan yang merupakan utang (payable) yang 

harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo nanti. Jenis-jenis 

modal menurut Astamoen (2005:292) meliputi : 

 
1. Modal sendiri, sehat jasmani & rohani, dukungan keluarga, 

ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, personal 

network, mental dan sikap, reputasi, HAKI (hak paten, hak 

cipta, merk dagang, rahasia dagang), dan gagasan. 

 
2. Modal materi miliki sendiri; uang tunai, tabungan, surat 

berharga, rumah, tanah, kendaraan, perhiasan dan logam mulai, 

piutang. 
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3. Modal usaha dari pihak orang lain; uang orang lain (patungan 

saham), pinjaman pribadi dalam bentuk uang atau asset, 

pinjaman dari bank, modal ventura, uang muka, utang dagang, 

 
termin pembayaran, bursa saham, pemanfaatan kartu kredit. 

Selanjutnya, menurut Soekartawi (2003:139) modal dibedakan 

 
menjadi 

 

dua yaitu:  
 

1. Modal tetap (Fixed Capital), adalah semua benda-benda modal 

yang dipergunakan terus-menerus dalam jangka waktu lama 

pada kegiatan produksi misalnya: tanah, gedung, mesin alat 

perkakas, dan sebagainya. 

 
2. Modal bekerja (Working Capital), adalah modal untuk 

membiayai operasi perusahaan, misalnya pembelian bahan 

dasar, bahan habis pakai, biaya upah dan gaji, membiayai 

 
pengiriman dan transportasi, biaya penjualan dan reklame, serta 

biaya pemeliharaan dan sebagainya. 

 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa modal 

awal baik 

 
yang bersumber dari modal sendiri maupun modal pinjaman sangat 

dibutuhkan dalam menjalankan proses produksi perusahaan. 

 
Modal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana yang 

dipergunakan untuk membiayai operasional kegiatan dalam proses 
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produksi yang mempunyai efek langsung mencakup biaya 

operasional pembuatan sndal dan sepatu. Adapun indikator dari 

modal itu sendiri mencakup biaya pembelian bahan baku dan upah 

tenaga kerja. 

 
3. Tenaga Kerja 

 

Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

 

usaha yaitu sebagai faktor produksi yang aktif dalam mengolah dan 

mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya. Tenaga kerja merupakan 

faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam setiap 

proses produksi. Jumlah tenaga kerja yang cukup tidak hanya dilihat dari 

tersedianya tenaga kerja tetapi juga dilihat dari kualitas serta macam 

tenaga kerja yang digunakan. 

  
Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 pasal 1 

menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu 

melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja 

guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Tenaga kerja adalah para pekerja yang dipekerjakan untuk 

melaksankan aktivitas-aktivitas dalam proses produksi. 

 
Menurut Mulyadi, (2003:59) tenaga kerja adalah penduduk dalam usia 

kerja (berusia 15-65 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu 

negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 

terhadap tenaga mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas 
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tersebut. Sedangkan pendapat Rosyidi (2004:57) bahwa tenaga kerja 

merujuk pada kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk 

memungkinkan dilakukannya produksi barang-barang dan jasa-jasa. 

 
1. Klasifikasi Tenaga Kerja 

 

Menurut Mulyadi (2003:59), Tenaga kerja sendiri dapat dibagi 

menjadi 

 
dua guna untuk kepentingan penyusunan anggaran dan perhitungan 

biaya tenaga kerja, yaitu: 

  
i. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara 

langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya 

dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang 

diproduksi. 

 
ii. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang 

secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. 

 

Menurut Arfida (2003:205) permintaan tenaga kerja berkaitan dengan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi 

tertentu. Menurut Afrida, (2003:44) mengidentifikasikan bahwa 

permintaan determinasi permintaan tenaga kerja, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Tingkat upah 

 
b. Teknologi 

 
c. Produktivitas 
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d. Kualitas tenaga kerja 

 

e. Fasilitas modal 
 

 

Secara umum penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor 

produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang 

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya (input) yang 

digunakan persatuan waktu. Dalam produktivitas banyak orang yang 

bekerja keras akan tetapi banyak juga orang yang bekerja dengan 

hanya sedikit usaha. Hasil yang diperoleh dari dua cara kerja tersebut 

tentu akan berbeda. Produktivitas seseorang juga dipengaruhi oleh 

motivasi dari tiap-tiap individu, tingkat pendidikan dan latihan yang 

sudah diterima serta kemampuan manajemen. Orang yang 

berpendidikan dan latihan yang lebih tinggi pada dasarnya mempunyai 

produktivitas kerja yang lebih tinggi juga. 

 
 

Adapun variabel penunjang tenaga kerja agar dapat melaksanakan 

pekerjaan secara efektif dan efisien antara lain: 

 

1. Pendidikan 

 

a. Menurut Nadler, pendidikan adalah proses pembelajaran yang 

mempersiapkan individu untuk pekerjaan yang berbeda pada 

masa yang akan datang. 
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b. Menurut UU No. 22 tahun 2003, pengertian pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 
 

Pendidikan membentuk dan menambah pengatahuan seseorang 

utuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat. Seseorang 

yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan untuk 

bekerja lebih produktif. Hal ini dikarenakan orang yang berpendidikan 

tinggi memiliki pandangan yang lebih luas sehingga mampu untuk 

bekerja atau mendapatkan lapangan kerja. 

 

Pendidikan dan pengalaman kerja merupakan langkah awal untuk 

melihat kemampuan seseorang. Mereka yang memiliki pendidikan 

tinggi akan mempunyai kemampuan yang pengetahuan dan skap yang 

lebih baik dibandingkan dengan yang berpendidikan di bawahnya. 

Pendidikan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan ekonomi 

bangsa. Dalam hal ini Todaro menjelaskan beberapa manfaat dari 

adanya pendidikan, antara lain: 
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1) Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena 

adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian. 

 
2) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. 

 

3) Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna 

mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun 

pemerintah. 

 
4) Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan 

pelatihan yang ada akhirnya dapat mendorong pengkatan dalam 

keahlian dan mengurangi angka buta huruf. 

 
 

Adapun dalam sistem pendidikan terdapat beberapa jenjang 

pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan 

yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang 

pendidikan formal terdiri dari: 

 

a) Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 

(sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. 

 
b) Pendidikan atas yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan 

menengah. 
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c) Pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan 

atas yang mencakup program sarjana, magister, doctor, dan 

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

 
2. Usia Tenaga kerja 

 

Penduduk usia kerja (tenaga kerja) adalah penduduk yang berusia 

15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Sedangkan di negara maju penduduk usa kerja adalah penduduk yang 

berusia 25 hingga 64 tahun. 

 
 

Usia kerja cukup menentukan keberhasilan dalam melakukan 

suatu pekerjaan., baik sifanya fisik maupun non fisik. Pada umumnya 

tenaga kerja yang berumur tua mempunyai tenaga fisik yang lemah 

dan terbatas, sebaliknya tenaga kerja yang berumur muda mempunyai 

kemampuan fisik yang kuat. 

 

Penduduk Indonesia termasuk dalam struktur umur muda, hal ini 

dapat dilihat pada bentuk piramida penduduk Indonesia. Meskipun 

pertambahan penduduk dapat ditekan tetapi penawaran tenaga kerja 

semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk yang memasuki 

usia kerja, dengan demikian penawaran tenaga kerja juga akan 

bertambah. 
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3. Jam Kerja 
 

 

Analisis jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, 

khususnya pada teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan 

individu untuk bekerja dengan harapan memperoleh penghasilan atau 

tidak bekerja dengan konsekuensi mengorbankan penghasilan yang 

seharusnya ia dapatkan. Kesediaan teaga kerja untuk bekerja dengan 

jam kerja panjang ataupun pendek adalah merupakan keputusan 

individu. Waktu kerja menurut UU No. 13 tahun 200318 antara lain: 

 
 

a. 7 jam 1 hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 

minggu 

 
b. 8 jam 1 hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 

minggu 

 
c. 8 jam 1 hari dan ≥ 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 

minggu Selain itu tenaga kerja juga mendapat waktu istirahat 

atau cuti dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
1. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam 

setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat 

tersebut tidak termasuk jam kerja b) Istirahat mingguan 1 hari 

untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja 

dalam 1 minggu 
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2. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja 

yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus 

menerus 

 
3. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan 

pada tahun ketujuh dan kedelapan masngmasing 1 bulan bagi 

pekerja yang telah bekerja Selama 6 tahun secara terus menerus 

pada perusahaan yang sama. 

 
C. Hubungan Antar Variabel 

 

1. Pengaruh Modal Terhadap Hasil Produksi 

 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang mnyatakan bahwa  

 

terdapat pengaruh yang signifikan antara modal dan produksi sepatu 

sesuai dengan penelitian (Anis 2013). bahwa modal usaha sangat 

mempengaruhi tingkat produksi sepatu. Hal ini menunjukkan bahwa 

persoalan modal masih menjadi hambatan bagi pengrajin sepatu. Hal ini 

disebabkan oleh sejumlah alasan diantaranya persyaratan kredit yang 

berat, urusan administrasi yang panjang dan kurangnya informasi 

tentang perkreditan serta prosedur pengajuannya. 

 
2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Hasil Produksi 

 

variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil produksi pada industri kecil sepatu dan sandal. Hal ini sesuai 

dengan teori Cobb-douglas yang menyatakan bahwa output produksi 

dipengaruhi oleh tenaga kerja Septi (2013). 
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D. Kerangka Berfikir 

 

Sejalan dengan latar belakang dan masalah yang ada berikut 

diuraikan kerangka berpikir sebagai berikut. Usaha kecil adalah suatu 

kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa 

dengan skala yang kecil. Usaha kecil sepatu dan sandal salah satu usaha 

dari usaha kecil cukup potensial untuk dikembangkan mengingat 

peranannya sangat besar bagi masyarakat. Desa Prajurit Kulon cukup 

dikenal karena kerajinan sepatu dan sandalnya. Berdasarkan 

perkembangan yang ada, Nampak bahwa daerah tersebut dapat 

memberikan sumbangan bagi pembangunan berupa penyerapan tenaga 

kerja. 

 
Kerangka Berpikir 

Modal (X1) 
 

 

Hasil Produksi (Y) 
 
 

 

Tenaga Kerja (X2) 
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E.  Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis 

(berdasarkan data di lapangan) (Prasetya dan Jannah, 2005) dalam buku 

“Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Hipotesis juga 

merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan 

suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian”. Dengan mengacu 

pada konsep dan teori serta tinjauan pustaka yang telah diuraikan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang akan 

dilakukan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

  
1. Diduga modal, tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap hasil 

produksi sandal dan sepatu di desa prajurit kulon kota mojokerto. 

 
2. Diduga industri kecil sandal dan sepatu di desa prajurit kulon kota 

mojokerto berada pada skala hasil menurun atau decreasing to scale. 


