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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

(Yani, 2016), penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Produkivitas Pengrajin Emas di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh 

Kabupaten Lumajang. Dari hasil analisis menggunakan analisis linier berganda 

dengan data penelitian tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis data dengan 

menggunakan regresi linier berganda maka dapat diketahui variabel pendidikan, 

lama kerja dan jumlah beban berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prouktivitas pengrajin emas. Sedangkan variabel umur menghasilkan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap produktivitas pengrajin emas. 

(Antari & Widanta, 2016), penelitiannya yang berjudul Determinan 

Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Perak di Kabupaten 

Klungkung. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa modal, bahan baku dan tingkat 

upah berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja industri perak di Kabupaten Klungkung. 

(Wardani, 2016), tentang penelitiannya yang berjudul Pengaruh Modal, 

Tenaga Kerja, Bahan Baku Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Industri 

Rumah Tangga Pelintir Pelepah Pisang Di Desa Prambatan Kecamatan Balen 

Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal, 

tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi secara bersama-sama signifikan 

berpengaruh terhadap variasi variabel terikat (produktifitas) pada Industri Rumah 
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Tangga Pelintir Pelepah Pisang di Desa Prambatan Kecamatan Balen Kabupaten 

Bojonegoro. 

(Yani, 2018), tentang penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Produktivitas Usaha Kerajinan Sarung Tenun Pada UKM 

Cahaya di Samarinda. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 

regresi linier berganda maka dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel sumber daya manusia, bahan baku, dan alat secara bersama-sama 

signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (produktivitas) pada usaha 

kerajinan sarung tenun pada ukm cahaya di Samarinda.  

(Santa, 2019), tentang penelitiannya yang berjudul Pengaruh Upah, Bahan 

Baku, Dan Lama Usaha Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tahu Di 

Kecamatan Manisrenggo. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 

uji asumsi klasik maka dapat diketahui Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara upah, bahan baku, lama usaha  terhadap 

produktivitas tenaga kerja industri tahu di Kecamatan Manisrenggo. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, dimana 

dalam penelitian terdahulu telah di lakukan penelitian tentang pengaruh terhadap 

produktivitas pengrajin/tenaga kerja. Hubungan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah pembahasan variabel produktivitas pengrajin. Adapun 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pengembangan 

tentang variabel bahan baku, lama kerja, dan modal terhadap produktivitas 

pengrajin yang di lakukan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Produktivitas Tenaga Kerja 

Menurut (Simanjutak, 2001), Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu 

ukuran perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan output secara 

maksimal dengan menggunakan input yang tersedia. Sumber daya manusia 

merupakan elemen yang paling strategis dalam organisasi, harus diakui dan 

diterima oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin 

dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan faktor penting 

dalam mengukur produktivitas. Hal ini disebabkan oleh dua hal, antara lain 

pertama, karena besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai 

bagian dari biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa. Kedua, karena 

masukan pada faktor-faktor lain seperti modal. 

Menurut (Kusnendi, 2015), produktivitas mengandung pengertian yang 

berkenaan dengan konsep ekonomis, filosofis dan sistem. Sebagai konsep 

ekonomis, produktivitas berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia dan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsep filosofis, produktivitas 

mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal inilah 

yang memberi dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri. Sedangkan 

konsep sistem, memberikan pedoman pemikiran bahwa pencapaian suatu tujuan 
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harus ada kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai 

sistem. 

Sebelum melakukan pengukuran produktivitas pada semua sistem, terlebih 

dahulu harus dirumuskan secara jelas output apa saja yang diharapkan dari sistem 

itu dan sumber daya (input) apa saja yang akan digunakan dalam proses sistem 

tersebut untuk menghasilkan output, yang memiliki artian output dihasilkan dari 

output produksi perusahaan, sedangkan input terdiri dari tenaga kerja disertai 

dengan teknologi dan riset yang terus berkembang. Pengertian teknis operasional 

mengandung makna peningkatan produktivitas yang dapat terwujud dalam empat 

bentuk, yaitu: 

a. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber 

daya yang lebih sedikit. 

b. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang lebih sedikit. 

c. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang sama. 

d. Jumlah produksi yang jauh lebih besar dapat diperoleh dengan pertambahan 

sumber daya yang relatif lebih kecil 

Pengukuran produktivitas kerja pada dasarnya digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dalam menghasilkan 

suatu hasil. Dalam usaha untuk dapat mengukur tingkat kemampuan karyawan 

dalam mencapai sesuatu hasil yang lebih baik dan ketentuan yang berlaku 

(kesuksesan kerja). Tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat diukur adalah 
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penggunaan waktu. Penggunaan waktu kerja sebagai alat ukur produktivitas kerja 

tenaga kerja meliputi: 

a. Kecepatan waktu kerja 

b. Penghematan waktu kerja 

c. Kedisiplinan waktu kerja 

Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara 

hasil pengeluaran dan pemasukan, atau masukan sering dibatasi dengan masukan 

tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dengan kesatuan fisik, bentuk dan nilai. 

Produktivitas = output/ input 

Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi 

barang-barang atau jasa-jasa. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan 

secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang. 

2. Teori Produksi 

Menurut (Iskandar, 2013), Produksi merupakan proses kombinasi dan 

koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan (input, faktor, sumber daya, 

atau jasa-jasa produksi) dalam pembuatan suatu barang dan jasa yang disebut 

output atau produk. 

 Teori produksi adalah suatu teori yang mempelajari cara seorang 

pengusaha dalam mengkombinasikan berbagai macam input pada tingkat 

teknologi tertentu untuk menghasilkan sejumlah output tertentu seefisien 
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mungkin. Jadi sasaran teori produksi adalah untuk menentukan tingkat produksi 

yang efisien dengan sumber daya yang ada (Aji, 1990). 

 Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga 

nilai barang tersebut bertambah. Produksi sebagai pencipta guna, ditinjau dari segi 

pengertian teknis merupakan suatu proses pendayagunaan sumber-sumber yang 

telah tersedia yang diharapkan terwujud hasil yang diinginkan. Sementara itu dari 

pengertian ekonomis merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber yang 

tersedia untuk mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuantitasnya, dikelola 

dengan baik sehingga merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan. 

 Produksi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu pengertian teknis dan 

pengertian ekonomis. Ditinjau dari pengertian teknis produksi merupakan suatu 

proses pemberdayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia dengan mana 

diharapkan terwujudkan hasil yang yang lebih dari segala   pengorbanan   yang   

telah   diberikan.   Ditinjau   dari   pengertian ekonomis,    produksi    diartikan 

sebagai   suatu proses   pendayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia untuk 

mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuantitasnya, sehingga hasilnya 

merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan.  

Berdasarkan definisi di atas, maka produksi merupakan suatu proses 

mengkombinasikan berbagai faktor produksi sehingga dapat menghasilkan barang 

dan jasa yang lebih berguna untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia. 

 Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara 

hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi (input) (Mubyarto, 
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1995). Analisis fungsi produksi sering digunakan, untuk mengetahui informasi 

sumber daya yang terbatas seperti tanah, tenaga kerja, dan modal dapat dikelola 

dengan baik agar produksi maksimum dapat diperoleh. Oleh karena itu dalam 

fungsi produksi dikenal istilah faktor ketidaktentuan (uncertainty) dan resiko 

(risk). Besarnya tingkat faktor ketidaktentuan ini akan menentukan besarnya 

resiko yang dihadapi (Soekartawi, 2003). 

 Dalam teori ekonomi, diambil pula suatu asumsi dasar mengenai sifat dari 

fungsi produksi yaitu fungsi produksi dari semua produksi dimana semua 

produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut The Law of 

Diminishing Return. Hukum ini mengatakan bahwa bila suatu macam input 

ditambah penggunaannya sedang input-input yang lain tetap maka tambahan 

output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit yang ditambahkan tadi 

mula-mula naik, tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tersebut terus 

ditambahkan satu unit (Boediono, 1996). 

 Fungsi produksi dibedakan menjadi dua, fungsi produksi jangka pendek 

dan fungsi produksi jangka panjang. Pembagian fungsi produksi tidak  didasarkan  

pada  lama  waktu  yang  dipakai  dalam  satu  proses produksi, akan tetapi dilihat 

dari macam input yang digunakan. Berdasarkan jangka waktu yang 

memungkinkan apakah suatu input dapat berubah jumlahnya atau tidak, maka ada 

dua macam input, yaitu input tetap (fixed) dan input variabel (variable input). 

Input tetap adalah input yang jumlahnya dalam jangka pendek tidak dapat diubah, 

sedangkan input variabel adalah input yang dapat diubah jumlahnya (Aji, 1990). 

Proses produksi dalam kurun waktu jangka pendek berlaku bila salah satu faktor 



14 
 

 
 

produksi atau lebih bersifat tetap. Dalam kurun waktu ini output dapat diubah 

jumlahnya dengan jalan mengubah faktor produksi variabel yang digunakan 

sedang faktor produksi tetap tidak berubah. Jika produsen ingin menambah 

produksinya dalam jangka pendek, dapat dilakukan dengan tingkat skala 

perusahaan. Dalam kurun waktu produksi jangka panjang, produsen bebas 

mengubah semua faktor produksi. Dengan demikian dalam jangka panjang tidak 

ada input tetap, semua faktor produksi adalah bersifat variabel. Perubahan tingkat 

output dapat dilakukan dengan cara mengubah faktor produksi dalam tingkat 

kombinasi yang seoptimal mungkin (Sri Adiningsih, 1995:8-9). 

3. Bahan Baku 

Suatu industri sangat membutuhkan Bahan Baku untuk memproduksi suatu 

produk. Bahan Baku merupakan input yang penting bagi suatu perusahaan/ 

industri untuk menghasilkan produk. 

Menurut Retna dkk (2013), bahan baku merupakan bahan yang 

dipergunakan dalam perusahaan/ industri untuk diolah menjadi bagian dari produk 

tertentu. Proses produksi akan terhambat apabila bahan baku dalam suatu 

perusahaan tidak cukup tersedia. Maka diperlukan persediaan yang nantinya akan 

membantu kelancaran produksi. 

Menurut Suhartanti (2008), bahan baku merupakan salah satu faktor 

penentu dalam kelancaran proses produksi sehingga setiap perusahaan harus 

mempunyai persediaan bahan baku yang mencukupi serta memadai dalam 

menunjang kegiatan produksi perusahaan. 
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Dari pengertian-pengertian Bahan Baku tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa Bahan Baku adalah salah satu faktor produksi yang merupakan bahan 

utama untuk menciptakan produk dalam menjamin kelancaran proses produksi. 

4. Lama Kerja 

Menurut (Randupendoyo & Saud, 2005), semakin lama  seseorang  bekerja 

pada suatu organisasi maka akan semakin berpengalaman orang  tersebut sehingga 

kecakapan kerjanya semakin baik. 

 Pengalaman kerja yaitu pengalaman seseorang tenaga kerja untuk 

melakukan pekerjaan tertentu, pengalaman pekerjaan ini dinyatakan dalam 

pekerjaan yang harus dilakukan dan lamanya melakukan pekerjaan itu (Tjutju & 

Suwatno, 2013). Pengalaman kerja merupakan suatu ukuran tentang lama waktu 

atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas 

suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik (Bill Foster dalam 

Khoirul Efendi Lubis, 2012: 22). (Alwi, 2001) menambahkan bahwa pengalaman 

seorang karyawan memiliki nilai yang sangat berharga bagi kepentingan karirnya 

di masa yang akan datang. 

 Lama bekerja adalah lama waktu untuk melakukan suatu kegiatan atau 

lama waktu seseorang sudah bekerja. Lama bekerja adalah suatu kurun waktu atau 

lamanya tenaga kerja itu bekerja di suatu tempat. (Handoko, 2007). Masa kerja 

adalah rentang waktu yang telah ditempuh oleh seorang bidan dalam 

melaksanakan tugasnya, selama waktu itulah banyak pengalamam dan pelajaran 
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yang dijumpai sehingga sudah mengerti apa keinginan dan harapan ibu hamil 

kepada seorang bidan. 

 Lama kerja adalah jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak 

menekuni pekerjaan. Lama kerja dapat menggambarkan pengalaman seseorang 

dalam menguasai bidang tugasnya. Pada umumnya, petugas dengan pengalaman 

kerja yang banyak tidak memerlukan bimbingan dibandingkan dengan petugas 

yang pengalaman kerjanya sedikit. Menurut (Randupendoyo & Saud, 2005), 

semakin lama  seseorang  bekerja pada suatu organisasi maka akan semakin 

berpengalaman orang  tersebut sehingga kecakapan kerjanya semakin baik. 

1). Faktor-faktor Lama Kerja 

Menurut (Handoko, 2007), faktor-faktor yang mempengaruhi lama bekerja 

diantaranya. 

a) Tingkat kepuasan kerja 

b) Stress lingkungan kerja 

c) Pengembangan Karir 

d) Kompensasi Hasil kerja 

2) Batasan Usia Produktif bekerja 

 Teori tahapan perkembangan karir yang dikemukakan oleh Donald dan 

Super menyatakan bahwa perkembangan karir seseorang telah dimulai sejak 

pertengahan masa remaja, dimana seseorang mulai menentukan jenis pekerjaan 

yang cocok untuk dirinya menurut kenyataan yang dihadapi saat itu, proses 
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pendidikan yang dijalaninya, hal-hal yang disukainya secara pribadi, kemampuan 

dan keterampilan yang dimiliki (Gibson, 2009). 

 Donald dan super (Gibson, 2009) membagi tahap perkembangan karir 

secara umum kedalam 6 tahapan, yaitu: 

a) Tahap Kristalisasi (14 - 18 tahun) 

Pada tahap inilah sebuah keputusan tentang karir yang akan dijalani ditetapkan 

bedasarkan hal – hal yang disukai oleh individu, kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki. 

b) Tahap Spesifikasi (18 – 21 tahun) 

 Pada tahap ini individu mulai menjajaki tingkat pendidikan dan 

pengalaman yang dibutuhkan untuk dapat mencapai pilihan karir yang 

diingikanya. 

c) Tahap implementasi (22 – 25 tahun) 

 Pada tahap ini individu mulai mencoba – coba merasakan bekerja dalam 

arti yang sesungguhnya menurut pilihanya. 

d) Tahap Stabilisasi (26 – 35 tahun) 

Pada tahap ini individu berada dalam jenjang dimana pekerjaan merupakan 

bagian dari kehidupan yang berjalan dengan menyenangkan. 

e) Tahap Konsolidasi (36 – 40 tahun) 
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 Pada tahap ini individu dapat dikatakan mulai melakukan rangkaian 

kompromi dalam rangkaian yang dilakukanya, seperti berkompromi dengan 

kenaikan jabatan. 

f) Tahap Persiapan Menuju Pensiun (55 tahun) 

Pada tahap ini individu tidak lagi dapat dikatakan sebagai seseorang yang 

produktif dalam arti yang sesungguhnya, karena ia cenderung lebih terfokus pada 

masa pengsiun yang akan dihadapinya. 

5. Modal 

 Modal adalah seperangkat sarana yang digunakan para pekerja baik berupa 

barang maupun uang guna menjalankan usahanya.  

 Modal merupakan permasalahan sentral yang dihadapi oleh pengusaha. 

Disini modal memegang peranan penting dalam perekonomian. Penggunaan 

modal besar dalam proses produksi akan dapat meningkatkan pendapatan yang 

diterima oleh pengusaha industri. Tanpa adanya modal maka sangat tidak 

mungkin suatu proses produksi dapat berjalan (Sukirno, 2004). 

 Mendirikan usaha diperlukan adanya modal dan tenaga. Modal dalam 

bentuk biaya dapat membiayai keperluan usaha. Sementara itu, modal tenaga 

adalah tenaga atau keahlihan dan kemampuan seseorang dalam mengelola dan 

menjalankan suatu usaha.  Modal terdiri dari dua yaitu modal sendiri dan modal 

asing yang berupa pinjaman kredit atau pembiayaan. Modal sendiri adalah modal 

yang berasal dari pemilik usaha dan tertanam didalam perusahaannya dalam 

jangka waktu yang tidak tentu lamanya. Sedangkan untuk modal asing adalah 
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modal yang didapat dari pihak luar perusahaan dan biasanyan didapat secara 

pinjaman sehingga harus dikembalikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. 

Sebelum pengembalian dana perlu adanya estimasi keuntungan guna mengetahui 

selisih pendapatan biaya dalam periode tertentu. Besar kecilnya dalam estimasi 

keuntungan sangat penting guna pengembalian dana suatu usaha. (Kasmir, 2010). 

Kemudian menurut (Kasmir, 2010) berpendapat bahwa modal yang dapat di 

gunakan untuk kegiatan usaha pada dasarnya terdiri dari dua jenis : 

a. Modal investasi, yaitu modal yang di gunakan untuk jangka panjang dan 

dapat di gunakan berulang-ulang biasanya jangka waktu lebih dari satu tahun. 

b. Modal kerja, di gunakan untuk jangka pendek dan hanya beberapa kali pakai 

dalam satu usaha produksi, modal kerja juga merupakan modal yang di 

gunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan 

sedang beroperasi dan penggunaanya untuk sekali atau hanya beberapa kali 

proses produksi. 

 Modal di jelaskan sebagai sejumlah uang yang di gunakan untuk 

menjalankan kegiatan bisnis. Salah satu yang menjadi persoalan bukan penting 

atau tidaknya modal, karena memang keberadaannya sudah sangat di butuhkan, 

tetapi bagaimana cara  mengelola modal itu secara optimal agar mendatangkan 

profit atau keuntungan dan menjadikan bisnis berjalan dengan lancar (Amirullah, 

2005). 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Variabel Bahan Baku Terhadap Produktivitas.  
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 Hubungan bahan baku dengan produktivitas juga dijabarkan para ahli 

seperti: (Hannula, 2002)mengatakan bahwa total produktivitas diukur berdasarkan 

rasio output dengan indikator input yang berbentuk modal, sumber daya manusia 

dan bahan baku. Berdasarkan penelitian oleh (Fauzi, 2018) yang menyatakan 

bahwa variabel bahan baku berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas sarung tenun di UKM Cahaya Samarinda. 

2. Hubungan Variabel Lama Kerja Terhadap Produktivitas. 

 Lama kerja menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas. Asumsi dasar yang digunakan adalah semakin lama seseorang 

bekerja maka akan semakin tinggi pula tingkat produktivitas orang tersebut, 

sehingga akan memperoleh hasil yang memuaskan dan dapat meningkatkan 

produksi. Karena lama bekerja serta tingkat pengetahuan yang lebih banyak 

memungkinkan seseorang akan lebih produktif jika dibandingkan dengan yang 

relatif kurang dalam memperoleh pengalaman kerja (Wirosuharjo, 1996).  

3. Hubungan Variabel Modal terhadap produktivitas  

 penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pamoiana, 2013) yang 

menyatakan bahwa modal berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tanaman 

kopi di Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. Modal memiliki arti 

penting untuk perkembangan dan keberlanjutan suatu industri baik itu industri 

kecil, industri menengah, industri besar, maupun rumah tangga.  
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D. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran mengenai penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

1. Hipotesis 

Bedasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Diduga bahan baku berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pengrajin 

batik mega mendung Cirebon 

b. Diduga lama kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pengrajin 

batik mega mendung Cirebon 

c. Diduga modal berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pengrajin batik 

mega mendung Cirebon. 
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Modal (X3) 

  

Bahan baku (X1) 

 


