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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sasmita (2006), dalam penelitian tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi industri meubel di Kabupaten Asahan, menyatakan bahwa variabel 

independent modal, jumlah tenaga kerja, jumlah mesin meubel, dan waktu industri 

yang dapat menerangkan variansi variabel dependen (pendapatan industri meubel) 

sebesar 60,7% dari variabel independen yang diteliti modal kerja signifikan pada 

tingkat signifikan 5% sedangkan jumlah tenaga kerja signifikan pada tingkat 

signifikan. 

Kurniawan (2008), penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh faktor-

faktor produksi tehadap produksi sepatu. Hasil penelitian adalah : faktor-faktor 

produksi kain, lem putih, dan tekson ukuran dari satu berpengaruh secara nyata 

terhadap produksi  suatu taraf alpha (ɑ) 5 persen., sedangkan mesin jahit dan tenaga 

kerja serta anggota koperasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi 

sepatu. 

Jati, dkk (2013), Hasil penelitiannya adalah tenaga kerja, modal kerja, dan 

teknologi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap produksi 

sepatu di Kecamatan Denpasar Barat. Sedangkan secara parsial variabel 

berpengaruh signifikan terhadap produksi sepatu. 

Yuniartini (2013), Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui pengaruh secara 

serempak maupun parsial antara modal, tenaga kerja dan teknologi terhadap 

produksi industri kerajinan ukiran kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. 

Hasil analisis data menunjukan secara serempak modal, tenaga kerja dan teknologi 
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berpengaruh signifikan terhadap produksi industri kerajinan ukiran kayu di 

Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Secara parsial teknologi tidak berpengaruh 

terhadap produksi kerajinan ukiran kayu, sementara modal dan tenaga kerja 

berpengaruh pesetif dan signifikan terhadap produksi industri kerajinan ukiran kayu 

di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. 

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan peleitian sebelumnya adalah 

unit analisis, metode analisis dan variabel penelitiannya. Peneliti sekarang 

menggunakan objek atau daerah pada Kota Blitar. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama mendiskripsikan besarnya tingkat produksi dan menganalisa 

pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap tingkat produksi pada industri kecil 

dalam penelitian pada pengrajin kerajinan bubut kayu. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Produksi dan Fungsi Produksi 

1. Teori Produksi  

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

menciptakan atau memperbesar usaha 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. 

Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian ada dimiliki 

oleh seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada pengusaha 

dan sebagai balas jasanya mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja 

mendapatkan gaji dan upah, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga 



9 
 

 

dan keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Pendapatan yang diperoleh 

masing-masing faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan  sesuatu 

barang adalah barang tersebut (Sukirno, 2002;110). 

Setelah proses produksi, maka didapat hasil produksi. Menurut Machfudz 

(2007:101) hasil produksi dalah hasil akhir dari suatu proses produksi dalam 

memanfaatkan (mengorbankan) input adalah output atau produk. 

Terciptanya 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 dari tanah, tenaga kerja, modal, skill. 

Lebih lanjut, proses ekonomi dapat dilihat sebagai arus yang berjalan dari 

sebuah lingkaran. Arus itu terdiri dari barang-barang, bahan-bahan serta unsur-

unsur ekonomis lainnya yang masuk dalam proses produksi. Kemudian keluar 

lagi sebagai barang-barang dan jasa-jasa. Para pemilik unsur-unsur produksi 

dibayar untuk peranan unsur-unsur produksi dalam proses produksi. Mereka 

dibayar (diberi balas jasa) karena unsur-unsur ekonomis diserahkan  untuk prose 

produksi. Pembayaran balas jas merupakan biaya dalam produksi atau ongkos 

produksi. Selanjutnya pembayaran-pembayaran demikian  dalam bentuk upah 

dan gaji, sewa tanah, bunga dan laba diterima sebagai pendapatan. Golongan 

yang memperoleh pendapatan tersebut mendapat tenaga pembeli dan merupakan 

golongan konsumen yang membeli produksi dalam proses ekonomi. 

Akhirnya pendapatan yang dikelurkan demikian mengalir lagi kembali 

pada proses produksi. 
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Pada dsarnya faktor-faktor produksi meliputi : 

1. Faktor Produksi Alam 

Sumber-sumber alam merupakan dasar untuk kegiatan disektor pertanian, 

kehewanan, perikanan dan di sektor pertambangan. Sektor-sektor itu lazim 

disebut produksi primer (industri pabrik dipandang sebagai produksi sekunder). 

Faktor produksi ini terdiri dari : 

a. Tanah dan keadaan iklim 

b. Kekayaan hutan 

c. Kekayaan  dibawah tanah (bahan pertambangan) 

d. Kekayaan air, sebagai sumber tenaga penggerak, untuk pengangkutan, 

sebagai sumber bahan makanan (perikinan), sebagai sumber pengairan dll. 

2. Tenaga Kerja 

Yang termasuk tenaga kerja yaitu semua yang bersedia dan sanggup 

bekerja. Golongan ini meliputi yang bekerja untuk kepentingan sendiri, baik 

anggota-anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa uang maupun 

mereka yang bekerja untuk gaji dan upah. Juga yang menganggur, tetapi yang 

sebenarnya besedia dan mampu untuk bekerja. 

3. Modal 

Modal yaitu barang-barang yang dihasilkan dan untuk dipergunakan 

selanjutnya dalam produksi barang-barang lain. Barang-barang modal terutama 

terdiri atas peralatan yang sangat berguna dalam proses produksi. Perlatan modal 

tersebut meliputi : mesin, alat besar, gudang, dsb. 

Produksi dalam pengertian umum adalah segala aktifitas untuk 

menciptakan satu barang dan jasa. Produksi yang dihasilkan dipengaruhi 
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besarnya pengaruh faktor-faktor produksi yang digunakan serta hasil produksi 

yang ada. Tetapi juga dikatan produksi adalah produksi atau output. Produk atau 

produksi dalam bidang industri atau lainnya dapat bervariasi yang antara lain 

disebabkan karena perbedaan kualitas. Hal ini dapat dimengerti karena kualitas 

yang baik dihasilkan proses produksi yang dilaksanakan dengan baikdan begitu 

pula sebaliknya, kualitas produksi menjadi kurang baik jika usaha industri 

tersebut dilaksanakan dengan kurang baik (sukartawi,2007). 

2. Fungsi Produksi 

Dalam kegiatan proses produksi untuk mendapatkan hasil produksi output 

mutlak diperlukan faktor produksi input. Setiap proses produksi mempunyai 

landasan teknis yang dalam teori ekonomi tersebut dengan fungsi produksi. 

Kemudian yang dimaksud dengan fungsi produksi yaitu: “Fungsi produksi 

adalah suatu skedul (tabel) atau persamaan matematis yang menggambarkan 

jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dari satu set faktor produksi 

tertentu pada tingkat teknologi tertentu pula” (Soekartawi, 1990:219). 

Dalam bentuk matematika sederhana, fungsi produksi dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Y = f (X1, X2) 

Dimana: 

Y = Hasil produksi kerajinan bubut kayu 

X1 = Modal  

X2 = Jumlah tenaga kerja 

Sadono Sukirno (2005) menyatakan bahwa fungsi produksi adalah 

hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang 

diciptakannya. Faktor-faktor produksi terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal dan 
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keahlian kewirausahaan. Didalam teori ekonomi, didalam menganalisis 

mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi (tanah, modal 

dan keahlian kewirausahaan) adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja yang 

dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan 

demikian dalam menggambarkan hubungan diantara faktor produksi yang 

digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah 

hubungan diantara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi 

yang dicapai.  

Fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut:  

Q = f ( K, L, R, T)  

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini 

meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan, R adalah 

kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q 

adalah nilai produksi yang dihasilkan. 

Diantara fungsi produksi yang umum dibahas dan pakai oleh para peneliti 

adalah fungsi produksi Cobb-Douglass. Ada tiga alasan pokok mengapa fungsi 

Cobb Douglas lebih banyak dipakai oleh para peneliti, yaitu: 

1) Penyelesaian fungsi Cobb Douglas relatif lebih murah mudah dibandingkan 

dengan fungsi yang lain. 

2) Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb Douglas akan menghasilkan 

kooefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitasnya. 

3) Besarnya elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran return to 

scale. 
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Adapun bentuk umum dari fungsi Cobb Douglas dapat ditulis sebagai 

berikut: 

 Q = A ab aβ 

Dimana: 

Q = output (hasil produksi) 

A = intercept 

ab= input (faktor produksi) 

aβ= suatu besaran yang bernilai positif yang disebut elastisitas output 

Dalam bentuk grafik fungsi produksi merupakan kurva yang melengkung 

dari kiri bawah ke kanan atas, yang setelah sampai titik tertentu kemudian 

berubah arah sampai pada titik maksimum dan kemudian berbalik turun kembali. 

Untuk dapat menggambarkan fungsi produksi ini secara jelas dan menganalisis 

peranan masing-masing faktor produksi, maka dari sejumlah faktor-faktor itu 

salah satu faktor produksi dianggap sebagai variabel yang berubah-ubah, 

sedangkan faktor produksi lain dianggap konstan. Maka dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 dibawah ini: 

Kurva Fungsi Produksi 

 

 

(output) Y    (TP) 

 

 

 

    

 X (input) 

Gambar 2.1 

Pada gambar 2.1 terlihat adanya keuntungan maksimum, akan tetapi tidak 

selalu demikian, bahkan sering terjadi keuntungan maksimum tercapai sebelum 
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produksi mencapai maksimum. Ada beberapa hal yang menyebabkan 

keuntungan sulit tercapai pada produsen atau pengrajin rebana/terbang antara 

lain: 

a) Produsen atau pengrajin rebana/terbang belum memahami prinsip hubungan 

input dan output, kemungkinan kecil yang terutama memiliki usaha, sering 

ditemui para produsen atau pengrajin yang menggunakan bahan baku yang 

berlebihan, sehingga keuntungan maksimum tercapai pada saat input sudah 

banyak diberikan, akibatnya keuntungan menjadi sedikit. 

b) Produsen atau pengrajin rebana/terbang sering dihadapkan pada faktor 

ketidakpastian harga, sehingga pada saat hasil produksi menjadi rendah 

akibatnya mendapatkan keuntungan yang kecil. 

Dalam usaha peningkatan produksi dengan mengunakan faktor produksi, 

maka akan selalu diikuti dengan berlakunya hukum kenaikan hasil yang semakin 

berkurang “the low of diminishing return”, yaitu: bila suatu macam input 

ditambah penggunaanya, sedangkan input lain tetap, maka output yang 

dihasilkan dari setiap tambahan satu input yang ditambahkan tadi, mula-mula 

menaik tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tersebut ditambah 

penggunaannya. 

Selanjutnya menurut Soekartawi (2003), fungsi produksi adalah hubungan 

fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X). 

Fungsi produksi mempunyai sifat-sifat seperti fungsi utility. Jika input 

bertambah, output juga meningkat. Tambahan input pertama akan memberikan 

tambahan output yang lebih besar dibanding dengan tambahan output yang 

disebabkan oleh tambahan input berikutnya. Sifat ini disebut low of diminishing 
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returns. Secara grafis, ceteris paribus, fungsi produksi dengan argumen (tenaga 

kerja) saja (diasumsikan bahwa K tetap), Q (L), adalah pada Gambar 2.2 

dibawah ini: 

Kurva Sifat Fungsi Produksi 

 

  Q   

  Q = F(L) 

 

  

 

 

     L 

Gambar 2.2 

Keterangan: 

Q = Jumlah Output   

L = Jumlah Tenaga Kerja  

K = Jumlah Modal  

  Secara matematis, sifat fungsi naik (jika input bertambah maka output 

bertambah) diindikasikan dengan turunan pertama Q terhadap L adalah positif. 

Sedangkan sifat kenaikan yang menurun (menggambarkan low of diminishing 

returns) diindikasikan dengan turunan kedua Q terhadap L negatif. 

2. Tenaga Kerja 

Mulyadi (2003:59) menemukakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk 

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

suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 

terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas 

tersebut. Sedanagkan pendapat Rosyidi (2004:57) bahwa tenaga kerja merujuk 
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pada kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan 

dilakukannya produksi barang-barang dan jasa-jasa. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-

64) atau tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhhi 

kebutuhan masyarakat. 

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

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. 

Menurut Arfida, (2003:44) mengidentifikasi bahwa permintaan determinasi 

permintaan tenaga kerja, yaitu sebagai berikut: 

a. Tingkat upah 

b. Teknologi 

c. Produktivitas 

d. Kualitas tenaga kerja 

e. Fasilitas modal 

Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting 

untuk diperhatikan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja 

dilihat dari tersedianya lapangan kerja tapi juga kualitas dan macam tenaga kerja 

(Machfudz, 2007:97). Pembahasan agro-industri baru di luar Jawa misalnya, 

masih selalu dihadapkan pada kendala kurangnya tenaga kerja terampil, 

sementara itu pembukaan agro-industri baru yang relatif banyak temaga kerja 

seperti di Jawa, dihadapkan pada kurungnya kualitas tenaga kerja yang 

memadai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tenaga kerja 

adalah 
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a. Ketersediaan Tenaga Kerja 

Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup memadai. 

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sam 

tingkat tertentu sehinngga jumlah optimal. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan 

ini memang masih banyak dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenaga 

kerja, jenis kelamin, musim dan upah tenaga kerja. 

b. Kualitas tenaga kerja 

Dalam proses  produksi, apakah itu proses produksi barang-barang 

pertanian atau bukan, selalu diperlukan spesialisasi. Persediaan tenaga kerja 

spesialisasi ini diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi 

pekerjaan tertentu dan ini tersedianya adalah dalam jumlah terbatas. Bila 

masalah kualitas tenaga kerja ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi 

kemacetan dalam proses produksi. Sering dijumpai alat-alat teknologi canggih 

tidak dioperasikan karena belum tersedianya tenaga kerja yag mempunyai 

klasifikasi untuk mengoperasikan alat tersebut. 

c. Jenis kelamin akan menuntukan jenis pekerjaan 

Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin; apalagi dalam 

proses produksi pertania. Tenagakerja pria mempunyai spesialisasi dalam 

bidang perkerjaan tertentu seperti mengolah tanah dan tenaga kerja wanita 

mengerjakan tanam. Begitu pula proses produksi manufaktur seperti pabrik 

rokok, penggunaan tenaga kerja wanita untuk pekerjaan membungkus rokok 

sementara tenaga kerja pria lebih banyak di pengapakkan dan penganggkutan.  
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d. Tenaga Kerja Musiman  

Karena produksi pertanian ditentukan oleh musim, maka terjadilah 

penyediaan tenaga kerja musimanan dan pengangguran tenaga kerja musiman. 

Bila terjadi pengangguran semacam ini, maka konsekuensinya juga terjadi 

migrasi atau urbanisasi musiman. Karena sifat musiman seperti ini maka 

penawaran dan permintaan pasar akan tenaga kerja  juga terjadi dan dipengaruhi 

oleh musim ini. Akibat lebih lanjut adalah adanya fluktuasi upah tenaga kerja. 

e. Upah Tenaga kerja  

Besar kecilnya upah tenaga kerja ditetukan oleh beberapa hal, antara lain 

di pengaruhi oleh: 

1. Makanisme pasar atau berkerjanya sistem pasar. 

Pasar yang tidak sempurna menjadikan upah tenaga kerja menjadi tidak 

menetu dan sering berubah-ubah pada setiap saat. 

2. Jenis kelamin. Upah tenaga kerja pria pada umumnya lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan upah tenaga kerja wanita. Upah tenaga kerja ternak 

pada umunya relatif lebih tinggi bila di bandingkan dengan upah tenaga kerja 

manusia dan masih banyak contoh yang lain. Ciri tenaga kerja di pedesaan  

dan sektor pertanian serig tergambar seperti itu dan gambaran tersebut tidak 

berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan-perusahaan modern tertentu. 

3. Kualitas tenaga kerja juga menentukan besar-kecilnya upah. Mereka yang 

berpendidikan dan berketarampilan tinggi mendapatkan upah yang relatif 

tinggi dan begitu pula sebaliknya. Namun demikian, seperti yang disinggung 

sebelumnya, kerena sistem pasar tenaga kerja yang tidak baik, seringkali pula 
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dijumpai mereka yang berpendidikan tinggi dan berketrampilan tinggi juga 

tidak atau belum mendapatkan imbalan upah atau gaji yang tinggi. Oleh 

karena itu upah tenaga kerja, dalam hal-hal tertentu, perlu dinilai dengan 

harga bayangannya (shadow price) dan bukan harga riilnya. 

3. Modal  

Modal adalah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melakukan 

proses proses produksi. Produksi dapak ditingkatkan dengan menggunakan  alat-

alat atau mesin-mesin produksi yang efisien. Dalam proses produksi tidak ada 

perbedaan antara modal sendiri dan modal pinjamanan, yaitu masing-masing 

berperan langsung dalam proses produksi. Akumulasi modal terjadi apabila 

sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan 

memperbesar produktivitas dan pendapatan. 

Modal atau real capital goods meliputi semua jeis barang yang dibuat 

umtuk menunjang kegiatan produksi barang dan jasa. Misalnya mesin, pabrik, 

jalan raya, gudang serta semua peralatannya. Perngertian modal semacam itu 

sebenarnya hanyalahmerupakan salah satu saja dari pengertian modal 

seleruhnya, sebagaimana yang sering dipergunakan oleh para ahli ekonomi. 

Sebab modal juga mencakup arti uang tersedia di dalam perusahaan untuk 

membelo mesin-mesin atau faktor produksi lainnya. Kecakapan tata laksana 

(skill) merupakan faktor produksi yang intangible (tidak dapat beraba), tetapi 

tidak sah lagi peranannya justru sangat menentukan sehubungan dengan 

produksi yang dihasilkan. 

Modal adalah seluruh dana yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk 

memperoleh penerimaan penjualan (Ahmad,2004:72). Modal tersebut 
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digunakan biaya pekerja, hak pekerja, untuk memproduksi barang serta biaya 

dalam keperluan lainnya (Pratama,2005:23). Modal memiliki dua fungsi yaitu 

menopang kegiatan produksi dan menutup dana atau pengeluaran tetap yang 

tidak berhubungan secara langsung dengan produksi dan penjualan (Raheman 

dan Nars,2007:1. Semakin besar modal yang digunakan akan berpengaruh 

terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan, maka tingkat penggunaan 

proses diperlukan untuk produksi akan semakin banyak. 

Manurut Rosyidi (2004:56), modal mencakup uang yang tersedia di dalam 

perusahaan untuk membeli mesin-mesin serta faktor produksi lainnya. 

Sedangkan Mankiw (2003:42) mendefinisikan modal sebagai seperangkat 

sarana yang dipergunakan oleh para perkerja. Schwiedlend dalam Riyanto 

(2001:18), modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun bentuk 

barang. Jenis-jenis modal menurut Riyanto (2001:237) antara lain adalah modal 

asing. 

4. Industri Kecil 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, 

industri adalah kegiatan ekonimi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang denga nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. Menurtu Sukirno (2005:194), industri pada hakekatnya 

berarti perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi 

yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu anatar lain adalah 

pabrik tekstil, pabrik perakit atau pembuat mobil dan pabrik minuman ringan. 
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Menurut Soemarni dan Soeperihanto (2003:10), ciri-ciri industri kecil 

adalah sebagai berikut : 

a. Usaha atau industri pada umumnya dikelola atau dipimpin oleh pemiliknya 

sendiri. 

b. Struktur organisasinya sederhana dan masih banyak perangkapan tugas pada 

seseorang. 

c. Prosentase kegagalan  relatif tinggi. 

d. Kesulitan untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulit untuk memperoleh 

pinjaman dengan syarat lunak. 

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari 

industri kecil disebabkan oleh faktor keterbatasn modal, selain itu tampak pada 

kelemahan pengorganisasian, perancanaan, pemasaran maupun pada kelemahan 

akuntansinya. 

Kelebihan dan kelemahan usaha industri kecil adalah sebagai berikut 

(Sopiah dan Syibabudin dalam Dewi, 2011) : 

a. Kelebihan usaha industri kecil : 

1. Usaha kecil berteebaran di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang 

usaha. 

2. Usaha kecil beroperasi dengan berinvestasi modal untuk aktiva tetap pada 

tingkat yang rendah. 

3. Sebagian besar usaha kecil bisa dikatakan padat karya yang disebabkan oleh 

penggunaan teknologi sederhana. 

b. Kelemahan usaha industri kecil 

1. Kemungkinan kerugian pada investasi awal. 
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2. Pendapatan yang tidak teratur. 

3. Diperlikan adanya kerja keras dan waktu yang lama sebelum usaha 

berkembang. 

4. Kualitas kehidupan yang rendah meskipun usahanya lancar. 

Menurut Biro Pusat Statistik dalam Arsyad (1992:307), mengkelompokkan 

industri menurut jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Pengelompokkan 

industri dengan cara ini dibedakan menjadi 4, yaitu : 

1. Perusahaan/industri besar jika jumlah tenaga kerja yang dikerjakan sebanyak 

100 orang atau lebih. 

2. Perusahaan/ industri sedang jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan 

sebanyak 20 sampai 90 orang. 

3. Perusahaan/industri kecil jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan 

sebanyak 5 sampai 20 orang. 

4. Industri kerajinan ruamah tangga jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan 

kurang dari 4 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar). 

Menurut M. Tohar dalam Ismawati (2006:12) peran dan fungsi industri 

kecil dalam kegiatan ekonomi masyarakat, di antaranya adalah 

1. Penyediaan barang dan jasa 

2. Penyerapan tenaga kerja  

3. Pemerataan pendapatan  

4. Nilai tambah bagi produk daerah 

5. Peningkatan taraf hidup 
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5. Hubungan Tenaga Kerja terhadap Produksi 

Hubungan antara tenaga kerja terhadap produksi adalah hubungan yang 

tidak pernah terjadi perpisahan karena semua produksi membutuhkan tenaga 

kerja untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Hal ini sejalan dengan Sukirno 

(2000) dalam Amri dkk (2013), bahwa permintaan tenaga kerja merupakan 

permintaan tidak langsung, maksudnya tenaga kerja yang dipekerjakan oleh 

perusahaan atau industri denag tujuan untuk digunakan dalam mengahasilkan 

barang-barang yang mereka jual. Perusahaan atau industri akan terus menambah 

pekerja selama pekerjaan tambahan tersebut akan mengahasilkan penjualan 

tambahan yang melebihi upah yang dibayarkan kepadanya. 

Perusahaan atau industri akan berhenti menambah pekerjaanya apabila 

tambahan pekerja yang terakhir hanya dapat menghasilkan tambahan produksi 

yang sama nilainya.sedangkan penawaran tenaga kerja terdapat hubungan yang 

erat diantara tingkat upah yang diperolehnya dan jumlah tenaga kerja yang 

ditawarkan. Pada tingkat upah yang rendah penawaran tenaga kerja adalah 

rendah. Semakin tinggi upah maka semakin tinggi masa kerja yang ditawarkan. 

6. Hubungan Modal terhadap Produksi 

Hubungan modal terhadap produksi adalah hubungan awal dari terjadinya 

suatu proses produksi yang mana modal merupakan input yang penting untuk 

pembiayaan suatu proses produksi. Adapun Riyanto (1992) dalam Herawati 

(2008), modal kerja adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasi 

perusahaan atau industri dalam satu periode (jangka pendek) meliputi kas, 

persediaan barang, piutang, depresiasi bangunan dan depresiasi mesin. Hal ini 

menunjukkan bahwa modal diharapkan mampu untuk mempercepat proses 
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produksi dan penjualan yang akhirnya modal ini dapat dengan cepat 

mengembalikan modal dan laba karena digunakan dalam proses produksi sehari-

hari seperti pembayaran upah karyawan, pembelian bahan baku, transportasi, dll. 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah pendapatan sementara dan pedoman serta arah dalam 

penelitian yang disusun pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih 

(J. Supranto, 1997). Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

masalahdan kajian teoritis penelitian yang telah diuraikan. Maka dari itu hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Diduga modal kerja dan tenaga kerja secara simultan (serentak) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat produksi produsen atau perajin industri kecil di Kota 

Blitar. 

2. Diduga modal kerja dan tenaga kerja secara parsial (individu) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat produksi produsen atau pengrajin industri kecil di 

Kota Blitar. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan acuan untuk memfokuskan dalam 

peneliltian. Kerangka juga merupakan penyederhanaan 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 

menentukan deskripsi atas suatu masalah yang dieksploirasi dalam penelitian. 

Berdasarkan ubstansi permasalahandan hipotesis yang telah dikemukakan dari hasil 
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survey lapangan untuk dilakukan analisis secara kuantitatif maupun kualitatif, 

sehingga hasil dalam penelitian dapat dijadikan referensi maupun acuan oleh 

berbagai pihak seperti halnya oleh produsen atau pengrajin industri kecil di Kota 

Blitar dan oleh sektor industri pada daerah lainnya. Maka selanjutnya konsep dari 

variabel yang akan dianalisisdapatdigambarkan pada sajian skema Gambar 

2.3sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 :ModalKerja (Biaya Produksi setiap industri kecil) 

X2 : Tenaga Kerja (setiap industri kecil) 

Y :Tingkat Produksi (Produsen/Perajin industri kecil di Kota Blitar). 

 

X2 

X1 

Y 


