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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Ni putu Sri Yuniarti (2013) meneliti tentang ‘’Pengaruh Modal, Tenaga 

Kerja dan Teknologi terhadap Produksi Ukiran Kayu di Kecamatan Ubud’’. 

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. 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, sementara 

modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap produksi 

Industri kerajinan ukiran kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. 

Fachmi (2014) meneliti tentang “analisis produksi dan pendapatan industri 

meubel di kabupaten makkasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel modal, upah, lama usaha, dan produksi berpengaruh terhadap 

pendapatan. Dan faktor modal lebih elastis dibanding tenaga kerja artinya 

modal lebih berpengaruh terhadap pendapatan. 

Putri Jamaika, dkk (2014) meneliti tentang “Analisis Faktor 

YangMempengaruhi Pendapatan Pengusaha Mebel Di Kecamatan Leces 

Kabupaten Probolinggo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
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faktor yang mempengaruhi pendapatan pengusaha meubel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa94,4% perubahan pendapatan pengusaha mebel 

dipengaruhi oleh variabelmodal, lamausaha, jumlah tenaga kerja, omzet 

penjualan dan strategi pemasaran, sedangkan sisanya 5,6% disebabkan oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat. 

Riki Rahmawan (2014) meneliti tentang “analisis pengaruh input faktor 

terhadap produksi mebel (studi kasus pada industri mebel kayu di kelurahan 

tunjungsekar kecamatan lowokwaru dan industrimebel rotan di kelurahan 

Balearjosari kecamatan blimbing kota malang). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan industri meubel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwaterdapat hubungan yang kuat 

antaravariable perlengkapan, tenaga kerja, dan bahan baku dalam 

mempengaruhi tingkat produksidibandingkan dengan variable-variable lain 

yang tidaktermasuk dalam penelitian ini. Bahan bakusediri mempunyai 

pengaruh yang lebih signifikandalam mempengaruhi produksi dibandingkan 

dengan pengaruh tenaga kerja dan perlengkapan pada produksi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam 

penelitian ini menggunakan tahun terbaru, kemudian dalam penelitian ini 

yaitu meneliti tentang pendapatan bersih yang diperoleh oleh industri meubel 

di Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. 

1. Pengertian Industri Meubel 

Meubel kayu adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah 

tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpan barang, tempat duduk, 
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tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat 

menaruh barang di permukaannya, misalnya Meubel kayu sebagai tempat 

penyimpan biasanya dilengkapi dengan pintu, laci dan rak, contoh lemari 

pakaian, lemari buku dan lainlain. Meubel Kayu dapat terbuat dari kayu, 

bambu, logam, plastik dan lain sebagainya. Meubel Kayu sebagai produk 

artistik biasanya terbuat dari kayu pilihan dengan warna dan tekstur indah 

yangdikerjakan dengan penyelesaian akhir yang halus.  

Menurut Depkes RI (2002), industri meubel kayu adalah pekerja 

sektor informal yang menggunakan berbagai jenis kayu sebagai bahan 

baku/utama alam proses produksinya serta menerapkan cara kerja yang 

bersifat tradisional. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan meubel 

kayu oleh perajin sektor informal tersebut adalah kayu. Ada 2 jenis bentuk 

kayu yang bisa digunakan : kayu balok dan papan serta kayu lapis. Kayu 

balok biasanya terdiri dari kayu keras semata dan digunakan sebagai 

rangka utama suatu meubel, sedangkan kayu papan sering merupakan 

kayu gubal at aukeras dan dipakai sebagai dinding dan alas dari suatu 

meubel. Mesin dan peralatan yang banyak digunakan pada pembuatan 

meubel kayu adalah dalam kegiatan penggergajian/pemotongan, 

pengamatan, pemotongan bentuk, pelubangan, pengukiran, pengaluran, 

penyambungan, pengampalasan, dan pengecatan. Adapun mesin dan 

peralatan yang banyak digunakan adalah sebagai berikut: circular sawing 

machine, mesin ketam, mesin pembentuk kayu (band saw), drilling 
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machine, screw driver/obeng tangan, compresor, jig saw, hack saw,tatah 

kuku/datar, sprayer, palu basi/kayu, kuas dan lain-lain. 

2. Teori Pendapatan 

Masalah pendapatan tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tetapi 

bagaimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Adapun 

faktorfaktor yang mempengaruhi arah gejala distribusi pendapatan dan 

pengeluaran di Indonesia: pertama, perolehan faktor produksi dalam hal 

ini faktor yang terpenting adalah tanah/modal. Kedua, perolehan pekerjaan 

yaitu perolehan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai tanah yang 

cukup untuk memperoleh kesempatan kerja penuh. Ketiga, laju produksi 

pedesaan dalam hal ini yang terpenting adalah produksi dan arah gejala 

harga yang diberikan kepada produk tersebut.  

Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang 

diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, 

baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Sumber pendapatan 

sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, 

melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumah tangga 

melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber 

pendapatan(Susilowati dkk, 2002). Pendapatan rumah tangga ditentukan 

oleh tingkat upah sebagaipenerimaan faktor produksi tenaga kerja. Dengan 

demikian tingkat pendapatan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh 

tingkat penguasaan faktor produksi. Menurut Rahardja dan Manurung 

(2000), pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) 



9 
 

 

   

seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Menurutnya 

juga, Pendapatan uang (money income) adalah sejumlah uang yang 

diterima keluarga pada periode tertentu sebagai balas jasa atas 

faktorproduksi yang diberikan. Masih menurut Rahardja dan Manurung 

(2001),pendapatan personal adalah bagian pendapatan nasional yang 

merupakan hak individu - individu dalam perekonomian, sebagai balas 

jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Pendapatan merupakan 

konsep aliran (flow concept). Menurut Raharja dan Manurung (2000), ada 

tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu pendapatan dari gaji dan 

upah, pendapatan dari asset produktif, dan pendapatan dari pemerintah. 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. 

Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung pada 

produktivitasnya.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu: a) 

Keahlian (skill), adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk 

mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan 

seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji atau 

upahnya makin tinggi. b) Mutu modal manusia (Human capital), adalah 

kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, 

baik karena bakat bawaan (inborn) maupun hasil pendidikan dan latihan. 

c) Kondisi kerja (Working conditions), adalah lingkungan dimana 

seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin 

berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi.  
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Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji makin 

besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauhberbeda. 

Asset produktif adalah asset yang memberikan pemasukan atas balasjasa 

penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. Pertama, asset 

finansial (financial assets). Kedua, asset bukan finansial (real assets). 

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (transferpayment) 

adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang 

diberikan.  

Menurut Rosyidi (2002), ada dua pihak yang menggerakkan roda 

perekonomian, kedua pihak itu ialah swasta di satu pihak, dan pemerintah 

dipihak lainnya. Didalam perekonomian liberal, maka peranan di dalam 

perekonomian hampir seluruhnya dimainkan oleh pihak swasta, yakni oleh 

pihak individu dan pihak swasta yang menyediakan barang dan jasa yang 

menjadi pemuas kebutuhan masyarakat, sebagai imbalan bagi jasa-jasa 

produktif yang diterimanya dari masyarakat seperti tenaga, tanah, dan 

sebagainya. Di pihak lain, dari pihak masyarakat ke pihak bisnis 

mengalirlah uang dalam bentuk pembelian - pembelian, sedangkan dari 

arah yang sebaliknya dari business ke masyarakat mengalir pula dalam 

bentuk upah, gaji, bunga, sewa, dan sebagainya. Demikianlah adanya arus 

perputaran perekonomian dari saat ke saat di dalam sebuah perekonomian 

swasta.  

Selanjutnya pada pendapatan dan penghasilan adanya arus uang yang 

mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah 
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dan gaji, bunga, sewa, dan laba. Ini adalah bentuk - bentuk pendapatan 

yang diterima oleh anggota masyarakat. Penghasilan bisa jadi lebih besar 

dari pada pendapatan, sebab secara teoritis, penghasilan bruto harus 

dikurangi dengan setiap biaya yang dikorbankan oleh seseorang demi 

mendapatkan pendapatannya. Arus pendapatan (upah, bunga, sewa, dan 

laba) itu muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif yang mengalir 

ke arah yang berlawanan dengan arah arus pendapatan yakni, jasa-jasa 

produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak business sedangkan 

pendapatan mengalir dari business ke masyarakat. Semua ini memberi arti 

bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif. Konsep 

pendapatan nasional pengertiannya hanyalah sederhana saja, yakni 

pendapatan nasional tidak lebih daripada penjumlahan semua pendapatan 

individu. 

3. Teori Produksi 

Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah 

kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan 

faktor-faktor produksi. Menurut Sugiarto dkk (2007), produksi adalah 

suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut 

dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produksi. Fungsi produksi 

menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari 

pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Secara 

matematika fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut : 

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

Q            = Output 

K, L, X, E  = Input (Kapital, tenaga kerja, bahan baku, skill). 

4. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi merupakan hubungan antara faktor produksi (input) 

dengan hasil output (output). Faktor produksi merupakan hal yang mutlak 

dalam proses produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi 

tidak dapat berjalan. Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa 

jumlah barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang 

digunakan. Jadi hasil produksi merupakan variabel tidak bebas, sedangkan 

faktor produksi merupakan variabel bebas. Fungsi produksi dapat ditulis 

sebagai berikut : 

Q = (K, L, R, T) 

Q = Output 

K = Kapital / Modal 

L = Labour / Tenaga kerja 

R = Resources / Sumber daya 

T = Teknologi 

Dari persamaan diatas pada dasarnya berarti bahwa besar kecilnya 

tingkat produksi sesuatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah 

tenaga kerja, jumlah kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan. 

Jumlah produksi yang berbeda-beda tentunya memerlukan faktor produksi 

yang berbeda-beda pula. Tetapi ada juga bahwa jumlah produksi yang 



13 
 

 

   

tidak sama akan dihasilkan oleh faktor produksi yang dianggap tetap, 

biasanya adalah faktor produksi seperti modal, mesin, peralatannya serta 

bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami 

perubahan adalah tenaga kerja.(Ida Nuraini, 2016 hal 68-69). 

Menurut Sunaryo (dalam Saputri, Wantara,2015:4), fungsi produksi 

memiliki sifat-sifat seperti fungsi utility, apabila input berubah output juga 

meningkat. Namun tambahan input pertama akan memberikan tambahan 

output yang lebih besar dibandingkan dengan tambahan output yang 

disebabkan oleh tambahan input berikutnya, sifat ini disebut Law of 

diminishing return. Secara grafis, cateris paribus, fungsi produksi tenaga 

kerja saja (L) (diasumsikan K tetap). Maka Q = f (L) adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 2.1 

Fungsi Produksi 

 

Sumber : Sunaryo, (dalam Saputri, Wantara:2015:4) 
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Adapun fungsi produksi dalam perilaku konsumen yaitu fungsi 

produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang yaitu 

: 

a). Kurva Isokuan (Isoquant Curve) 

 Menurut Gaspersz (dalam Saputri, Wantara:2015:5) ada 

beberapa karakteristik kurva isokuan, yaitu : 

a. Kurva isokuan merupaka fungsi kontinue, serta kurva-

kurva isokuan tidak saling berpotogan. 

b. Semua kombinasi rasional dari input sumber daya yang 

menghasilkan output yang sama, terletak pada satu kurva 

isokuan yang memiliki slope negatif dan berbentuk cembung 

(Convex). 

c. Kuva isokuan Q2 yang menmpati kedudukan lebih tinggi, 

terletak diatas atau disebelah kanan dari kurva isokuan Q1, 

menunjukkan bahwa kombinasi input pada kurva isokuan Q2 

itu mampu menghasilkan kuantitas output yang lebih tinggi 

daripada kombinasi input pada kurva isokuan Q1 (Q2 > Q3). 

Dari ketiga karakteristik kurva isokuan diatas, maka kita dapat 

menggambarkan kurva isokuan sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 

Kuva Isokuan Dalam Produksi 

 
Sumber : Vincent Gaspersz, 1996:208 

b). Kurva Isocost (Isocost Curve) 

Menurut Gaspersz (dalam Saputri,Wantara:2015:6)  

mengasumsikan bahwa sistem produksi hanya menggunakan 

dua jenis input modal, K, dan tenaga kerja, L, serta input 

modal adalah r rupiah (atau dollar) per unit K dan harga (upah) 

dari input tebaga kerja adalah w rupiah (atau dollar) per unit L, 

maka biaya penggunaan input modal dan tenaga kerja dalam 

proses produksi dapat ditulis sebagai berikut : 

C = wL + rK 

Persamaan tersebut diubah kedalam bentuk hubungan 

ketergantungan antara input modal, K, dan input tenaga kerja, 

L, sebagai berikut : 

  rK = C – wL   K = (C/r) – (w/r)L 
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bentuk persamaan K = (C/r) – (w/r)L inilah yang dipergunakan 

untuk menggambarkan kurva isocost yang memiliki slope 

negatif sebesar –(w/r). Dengan demikian slope dari kurva 

isocost merupakan negatif dari rasio harga input tenaga kerja, 

w, terhadap harga input modal, r. 

5. Analisis Penerimaan dan Keuntungan  

a). Analisis Penerimaan  

Penerimaan adalah hasil dari kali antara harga jual dengan total 

produksi. Sehingga cara untuk menghitung penerimaan total dapat 

dilakukan dengan mengalikan jumlah produk dengan harga jual produk 

per unit. Perhitungan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

 TR = P x Q 

Keterangan : 

TR  = Penerimaan Total 

P     = Harga 

Q    = jumlah Produk yang dihasilkan 

Menurut Boediono (dalam Afriyola,2015) Penerimaan dalam 

proses produksi pertanian dipengaruhi oleh variabel jumlah produksi 

(Q) yang dihasilkan serta tingkat harga (P) yang berlaku. Total 

penerimaan (TR) meningkat seiring dengan meningkatnya hasil 

produksi secara bersama diikuti dengan peningkatan harga komoditas 

tersebut. 
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b). Analisis Keuntungan 

Pendapatan bersih atau keuntungan adalah selisih antara total 

penerimaan (TR) dan total biaya (TC). Biaya marginal memegang 

peranan yang penting bagi produsen dalam mempertimbangkan 

penentuan berapa besarnya jumlah output yang perlu diproduksi. Setiap 

produsen bertujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimum 

dengan biaya yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, untuk 

menentukan berapa besar output yang harus diproduksi agar tercapai 

keuntungan yang maksimum, ada beberapa cara, salah satunya yaitu 

dengan memproduksi output pada tingkat dimana perbedaan antara 

penerimaan total (TR) dengan total biaya (TC) mencapai jumlah yang 

paling maksimum. Jika keuntungan bersih sama dengan pendapatan 

kotor dikurangi dengan total biaya, maka : 

Π = TR – TC 

Keterangan : 

Π = Profit (Pendapatan bersih) 

TR = Total Revenue (Pendapatan Kotor) = P x Q 

TC = Biaya Total ( TFC + TVC) 

 Jadi profit akan maksimum jika selisih antara TR dan TC adalah 

yang terbesar (Ida Nuraini;2016). 

6. Modal 

Pengertian modal diartikan sebagai tabungan masyarakat yang setiap 

saat dapat digunakan untuk membeli saham perusahaan atau obligasi 



18 
 

 

   

pemerintah ataupun yang dipinjamkan kepada orang lain. Modal 

dinyatakan nilainya dalam bentuk uang yang merupakan sebagai alat 

pengukur nilai dari modal tersebut. Pengertian ekonomi modal adalah 

barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga 

kerja menghasilkan barang-barang baru. Karena modal menghasilkan 

barang-barang baru atau merupakan alat untuk memupuk pendapatan 

maka akan menciptakan dorongan dan minat untuk menyisihkan 

kekayaannya maupun hasil produksi dengan maksud yang produktif dan 

tidak untuk maksud keperluan yang konsumtif.  

Modal dapat diciptakan untuk menahan diri dalam bentuk konsumsi, 

dengan tujuan pendapatannya akan dapat lebih besar lagi di masa yang 

akan datang. Pengembangan pembangunan ekonomi akan terlaksana bila 

pembentukan modal berjalan baik. Oleh sebab itu pembangunan yang 

berhasil akan tetap berusaha meningkatkan modalnya.Modal dalam 

industri mebel itu sendiri sangat penting dan diperlukan untuk mendirikan 

suatu industri mebel karena tanpa modal yang cukup industri tidak akan 

berjalan dengan baik. Modal diperlukan sejak pada waktu perusahaan 

dimulai dan digunakan untuk membeli berbagai input serta keperluan lain 

yang berupa biaya yang berkaitan dengan proses produksi maupun 

nonproduksi. 

Menurut Marsudi Djojodipuro (1992: 38) mengemukakan modal 

dapat diartikan sebagai apa saja yang dibuat manusia dan dipergunakan 

dalam proses suatu industri. Modal dapat berupa bangunan, mesin dan 
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peralatan lainnya maupun sejumlah uang atau dana. Dapat disimpulkan 

modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk 

melakukan proses produksi. Modal juga merupakan faktor penting bagi 

kelancaran proses produksi suatu usaha industri. 

7. Lama Usaha 

Faktor lama berusaha bisa juga dikatakan dengan pengalaman. Faktor 

inisecara teoritis dalam buku, tidak ada yang membahas bahwa 

pengalaman merupakan fungsi dari pendapatan. Namun, dalam aktivitas 

sektor informal dengan semakin berpengalamannya seorang mengelola 

usaha, maka semakinbisa meningkatkan pendapatan atau keuntungan 

usaha. Pengelolaan usaha dalam sektor informal sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kecakapan manajemen yang baik dalam pengelolaan usaha yang 

dimiliki oleh seorang pedagang. Tingkat kecakapan manajemen yang baik 

ini juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman atau lama berusaha seorang 

pedagang, sehingga dapat dilihat bahwa tidak ada kesamaan antara sesama 

pedagang sektor informal dalam kemampuan pengelolaan usaha sehingga 

tingkat pendapatan yang mereka hasilkan juga berbeda. 

Foster (2001) mengatakan ada beberapa hal dalam menentukan 

berpengalaman tidaknya seorang pengusaha yang sekaligus sebagai 

indikator pengalaman kerja yaitu: 
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a. Lama waktu/masa kerja.  

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh 

seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakan dengan baik.  

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.  

Pengetahuan dilihat dari konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga 

mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi 

pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan dilihat dari 

kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan 

suatu tugas atau pekerjaan. 

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek 

tehnik peralatan dan tehnik pekerjaan. Pengalaman berusaha terjadi 

karena adanya kesempatan kerja yang timbul karena adanya investasi 

dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja ditentukan oleh laju 

pertumbuhan investasi, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. 

Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha 

perluasan kesempatan kerja. 

Pengalaman berusaha juga merupakan pembelajaran yang baik 

gunamemperoleh informasi apa yang dibutuhkan dan digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Misalkan jumlah pendapatan atau penjualan yang 

dihasilkan selama satu bulan, dengan pengalaman berusaha yang baik 
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maka dapat dianalisisbahwa pendapatan yang dihasilkan menunjukkan 

perputaran aset atau modalyang dimiliki seorang pedagang, sehingga 

semakin besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh seorang 

pedagang emakin besar pula tingkat kompleksitas usaha. Pengalaman dan 

lamanya berusaha akan memberikan pelajaran yang berarti dalam 

menyikapi situasi pasar dan perkembangan ekonomi saat ini. Pengalaman 

dan lama berusaha akan memberikan kontribusi yang berarti bagi usaha 

informal dalam menjalankan kegiatan usaha jika dibandingkan kepada 

usaha informal yang masih pemula.  

Pengambilan keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha demi 

kelangsungan hidup usaha terfokus pada pengalaman masa lalu, 

pengalaman masa lalu akan berguna sebagai tolok ukur dalam mengambil 

sikap ke depan dalam upaya mengembangkan usaha ke arah yang lebih 

maju dan berkesinambungan.Lama usaha merupakan lamanya pedagang 

berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di jalani saat ini (Asmie, 

2008). Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, 

dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam 

bertingkah laku.  

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, 

lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan 

mempengaruhi produktivitasnya (kemampuanprofesionalnya/keahliannya), 

sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi 

lebih kecil daripada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha 
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perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera 

ataupun perilaku konsumen (Wicaksono, 2011).Lamanya seorang pelaku 

bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan 

profesionalnya. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan 

makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku 

konsumen. Ketrampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak 

pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring (Asmie, 2008). 

8. Upah 

Upah merupakan pembayaran yang diperoleh karena sebagai bentuk 

jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para 

pengusaha. Dalam buku Mankiw (2000), mendefinisikan upah sebagai 

kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah 

uang yang dibayarkan. Upah juga sebagai suatu penerimaan imbalan dari 

pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 

yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas 

dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta 

dibayarkan atasa dasar suatu perjanjian kerja atas pengusaha dan karyawan 

termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk 

keluarganya. 

Menurut undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga 

kerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan ditanyakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang dibayarkan atau ditetapkan dan dibayarkan 
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sesuai kesepakatan, atau perundang - undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan ataujasa yang telah 

dilakukan.apabila terdapat kenaikan tingkat upah rata - rata, maka akan 

diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yangdiminta, berarti akan terjadi 

pengangguran. Atau kalau dibalik, dengan turunnya tingkat upah rata-rata 

akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja,sehingga dapat 

dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan 

tingkat upah. 

Menurut Kuncoro (2001), dimanakuantitas tenaga kerja yang diminta 

akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah 

naik sedangkan harga input lain tetap, berarti hargatenaga kerja relatif 

lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusahauntuk 

mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input 

input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan 

keuntungan yang maksimum. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting 

untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada 

pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah 

tenaga kerja yang harus dibayarkan(Mankiw, 2006). 

Fungsi upah secara umum, pertama, untuk mengalokasikan 

secaraefisien kerja manusia, menggunakan sumber daya tenaga manusia 

secaraefisien, untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Kedua, untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem 

pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja 
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ke arah produktif, mendorong tenaga kerja ke pekerjaan yang 

lebihproduktif.Ketiga, untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara 

efisien.Pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah 

mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan 

efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan 

dari pemakaian tenagakerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) 

sesuai dengan keperluan hidupnya. 

9. Hubungan Antar Variabel 

a). Pengaruh Modal terhadap Pendapatan Industri Meubel 

Menurut Mubyarto (dalam Fachmi, 2014:37) modal adalah barang 

atau uang yang secara bersama - sama faktor produksi, tanah dan tenaga 

kerja menghasilkan barang yang baru. Pentingnya peranan modal 

karena dapat membantu menghasilkan produktivitas, bertambahnya 

keterampilan dan kecakapan pekerja juga menaikkan produktivitas 

produksi. Modal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan 

berhasil tidaknya suatu usaha produksi yang didirikan.  

Modal dapat dibagi sebagai berikut, Modal Tetap : Adalah modal 

yang memberikan jasa untuk proses produksi dalam jangkawaktu yang 

relatif lama dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya jumlahproduksi. 

Modal Lancar; Adalah modal memberikan jasa hanya sekali dalam 

proses produksi, bisa dalam bentuk bahan-bahan baku dan kebutuhan 

lainsebagai penunjang usaha tersebut. Dapat dikemukakan pengertian 
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secara klasik,dimana modal mengandung pengertian sebagai “hasil 

produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”. 

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan 

langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk 

menambah output. Dalam pengertian ekonomi, modal yaitu barang 

atauuang yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga 

kerja menghasilkan barang - barang dan jasa - jasa baru. Modal 

merupakan instrument industri meubel yang penting. Dalampengertian 

ekonomi, modal adalah barang atau uang bersama-sama denganfaktor 

produksi lainnya dan tenaga kerja serta pengelolaan 

menghasilkanbarang-barang baru. Pada usaha produksi, yang dimaksud 

dengan modal adalah lahan/tanah, bangunan - bangunan, mesin. Bahan 

- bahan meubel dan uang tunai. 

 b). Pengaruh Lama Usaha terhadap Pendapatan Industri Meubel. 

Pengalaman pengusaha industri meubel secara langsung maupun 

tidak,memberikan pengaruh kepada hasil industri. Semakin lama 

seseorangmempunyai pengalaman sebagai industri meubel, semakin 

besar hasil dariproduksi dan pendapatan yang diperoleh (Yusuf, 

2003).Faktor pengalaman, faktor ini secara teoritis dalam buku, tidak 

ada yangmembahas bahwa pengalaman merupakan fungsi dari 

pendapatan atau keuntungan. Namun, dalam aktivitas industri meubel 

dengan semakin berpengalaman dalam memproduksi meubel bisa 

meningkatkan pendapatan atau keuntungan. 
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c). Pengaruh Upah terhadap Industri Meubel. 

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam 

produksi,karena tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input 

yang lain, tanpaadanya tenaga kerja maka faktor produksi lain tidak 

akan berarti. Denganmeningkatnya produktifitas tenaga kerja akan 

mendorong peningkatan produksi sehingga pendapatan pun akan ikut 

meningkat. 

Menurut Becker (dalam Fachmi, 2014:38) mendefinisikan bahwa 

human capital sebagai hasil dari keterampilan, pengetahuan dan 

pelatihan yang dimiliki seseorang, termasuk akumulasi investasi 

meliputi aktivitas pendidikan, job training dan migrasi. 

Asset utama para pekerja industri kecil, khususnya industri 

meubelhanya tenaga kerja dan keterampilan, serta kreatifitas yang 

relaitif masih rendah. Meskipun pekerjaan sebagai tukang kayu cepat 

mendatangkan hasil, tetapiseringkali penghasilan itu tidak mencukupi 

kebutuhan rumah tangga mereka.Buruh meubel mempunyai peranan 

yang sangat substansial dalam modernisasi kehidupan manusia. Mereka 

termasuk agent of development yang saling reaktif terhadap perubahan 

lingkungan. Sifat yang lebih terbuka dibanding kelompok masyarakat 

yang hidup di pedalaman, yang menjadi stimulator untuk menerima 

perkembangan modern. 
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10. Kerangka Pemikiran 

Gambar  2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 2018 

11.  Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hubungan antara Modal, 

Lama Usaha, dan Upah pendapatan industri meubel di Desa Bukir 

Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, maka Hipotesis pada penelitian 

ini adalah : 

Diduga Modal, Lama Usaha, dan Upah berpengaruh terhadap 

pendapatan industri meubel di Desa Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota 

Pasuruan. 

 

Produksi 

Meubel 

Modal 

Lama 

Usaha 

Upah 

Pendapatan 

Kotor 

Pendapatan Bersih 

(π = TR - TC) 

Hasil 

Penjualan 
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