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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Produksi 

Dalam suatu industri, kegiatan produksi merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan. Berikut ini penjelasan-penjelasan mengenai produksi. 

2.1.1.1 Definisi Produksi 

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen berupa 

mengkombinasikan (sumber daya) untuk menghasilkan output. Sumber daya atau 

input dikelompokkan menjadi sumber daya manusia (termasuk tenaga kerja, dan 

kemampuan manajerial/entrepreneurship), modal (capital), tanah atau sumber daya 

alam (Sugiyanto, 2002:88). 

Sedangkan menurut Fahmi (2012:217) produksi adalah barang atau jasa 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam suatu periode waktu yang selanjutnya 

dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. 

Produksi mencakup setiap usaha manusia yang menghasilkan barang 

dan/atau jasa yang secara langsung atau tidak langsung berguna untuk memenuhi 

suatu kebutuhan manusia. Definisi ini dapat diringkas menjadi: production creates 

utility, produksi menghasilkan sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung 

berguna, yaitu mampu memenuhi suatu kebutuhan manusia (Gilarso, 2004:83). 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

produksi adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang 
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dilakukan melalui suatu proses kegiatan produksi dimana kegiatan tersebut 

mengubah input menjadi output yang mempunyai nilai guna. 

2.1.1.2 Nilai Produksi 

Nilai produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang 

merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan 

dijual sampai pada tangan konsumen. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang 

diminta oleh pengusaha dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang 

diproduksi oleh tenaga kerja tersebut. Tinggi rendahnya barang produksi tergantung 

kepada tinggi rendahnya permintaan oleh kosumen, semakin tinggi jumlah barang 

yang diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi 

sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan 

tersebut (Simanjutak, 2001). 

Sedangkan menurut Sudarsono (2007), menyebutkan bahwa nilai produksi 

adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil 

akhir proses produksi pada saat suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual 

sampai ketangan konsumen. Hasil produksi dikatakan mengalami peningkatan 

apabila produsen mempunyai kecenderungan meningkatkan kapasitas produksinya. 

Hal tersebut akan menyebabkan kapasitas produksinya juga akan ditambah. 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang 

dihasilkan. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan 

yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang 

perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas 

produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga 
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kerjanya (Sumarsono,2003:69). Menurut Sudarsono (1988:35) perubahan yang 

mempengaruhi hasil produksi, yaitu: 

1. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan 

yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi; dan 

2. Harga barang-barang modal, yaitu mesin atau alat yang digunakan 

dalam proses produksi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai produksi adalah hubungan antara 

jumlah produk dikalikan dengan harga produksi. 

Nilai Produksi = Q × P 

2.1.1.3 Fungsi Produksi 

Fungsi produksi adalah rumusan matematika dari permodelan, atau 

abstraksi yang menggambarkan hubungan antarvariabel atau faktor produksi yang 

terkait satu sama lain dalam menghasilkan barang atau jasa (Noor, 2013:153). 

Dengan demikian, maka fungsi produksi ini ditunjukkan dalam bentuk hubungan 

matematis antara faktor-faktor (input) produksi dengan keluaran (output) produksi. 

Penggunaan fungsi produksi ini akan membantu para pengambil keputusan yang 

berkaitan dengan aktivitas produksi. Fungsi produksi digunakan untuk mengetahui 

bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan 

produksi yang juga optimal.  

Fungsi produksi merupakan hubungan teknis yang menghubungkan antara 

faktor produksi atau disebut juga masukan atau inputs dan hasil produksinya atau 

produk (outputs). Disebut faktor produksi karena bersifat mutlak agar produksi 

dapat dijalankan untuk menghasilkan produk (Sudarsono, 1982). 
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Sedangkan Jalaluddin (2015) memaparkan pengertian produksi yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan 

benda baru sehingga kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah 

sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Kegiatan produksi bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, kegiatan menambah daya guna 

suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya adalah kegiatan produksi 

barang.  

Adapun fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik 

sebagai berikut (Tasman dan Aima, 2013:68): 

Y = f (X1, X2, X3, ……Xn)  .......................................... (1) 

Dimana: Y   = Output 

X1, X2, X3, ……Xn = Beberapa input yang digunakan 

Persamaan 1 merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya 

adalah tingkat produksi suatu barang atau jasa bergantung pada beberapa input yang 

digunakan.  

2.1.1.4 Fungsi Produksi Cobb-Douglas  

Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang 

melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel satu disebut dengan variabel 

terikat yang disimbolkan dengan Y dan variabel lainnya disebut dengan variabel 

bebas yang disimbolkan dengan X. Biasanya penyelesaian hubungan antara X dan 

Y ini dilakukan dengan cara regresi, yang dimana variasi dari X akan 

mempengaruhi variasi dari Y. Dengan demikian kaidah-kaidah yang ada pada garis 

regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglas.  
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Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan fungsi produksi yang homogen 

yang konstan (Arsyad, 1987:109). Fungsi produksi Cobb-Douglas dirumuskan 

dalam persamaan sebagai berikut (Soekartawi, 2003): 

Y = AX1
b1,X2

b2, ….Xn
bneu ........................................... (2) 

Dimana: Y  = Jumlah output yang dihasilkan 

X1, X2,.…Xn  = Jenis input yang digunakan dalam kegiatan    

                           produksi 

a  = Konstanta 

b1, b2,…….bn = Parameter yang diduga 

e  = Kesalahan 

Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan 2 tersebut, maka 

persamaan tersebut diperluas secara umum dan diubah menjadi bentuk linear 

dengan melogaritmakan persamaan tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Log Y = Log a + β1 Log X1 + β2 Log X2 + … … βn Log Xn + e …….(3) 

Menurut Arsyad (1987:109) fungsi produksi adalah kasus khusus dari 

adanya fungsi produksi yang memiliki elastisitas substitusi yang konstan dari input-

input yang digunakan dalam produksi.  

2.1.2 Elastisitas Produksi 

Secara umum, pengertian elastisitas adalah suatu perbandingan persentase 

suatu hal dengan persentase perubahan hal lain (Budi Hartono, 2016:106). 

Elastisitas produksi adalah derajat kepekaan produksi yang menunjukkan 

persentase perubahan hasil yang diproduksi dibandingkan dengan persentase 

perubahan input yang dipergunakan. Tujuan mempelajari elastisitas adalah untuk 
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menentukan seberapa kecil perubahan input dapat mengakibatkan perubahan besar 

atau kecil diproduksi.  

Untuk mengetahui elastisitas suatu produksi maka digunakan persamaan 

turunan dari persamaan Cobb-Douglas. 

β1  = 
𝜕 𝐿𝑜𝑔 𝑌

𝜕 𝐿𝑜𝑔 𝑋1 
 = 

∆ 𝐿𝑜𝑔 𝑌

∆ 𝐿𝑜𝑔 𝑋1
 

β2  = 
𝜕 𝐿𝑜𝑔 𝑌

𝜕 𝐿𝑜𝑔 𝑋2 
 = 

∆ 𝐿𝑜𝑔 𝑌

∆ 𝐿𝑜𝑔 𝑋2 
 

. 

. 

βn = 
𝜕 𝐿𝑜𝑔 𝑌

𝜕 𝐿𝑜𝑔 𝑋𝑛
= 

∆ 𝐿𝑜𝑔 𝑌

∆ 𝐿𝑜𝑔 𝑋𝑛
 ..................................... (4) 

Keterangan:  β1, β2,…βn = Elastisitas 

Y  = Output 

X1, X2,…Xn = Input 

Dari persamaan 4 tersebut, maka dapat diketahui sifat-sifat elastisitas sebagai 

berikut:  

a. Jika βi > 1, maka bersifat elastis 

b. Jika βi < 1, maka bersifat inelastic 

c. Jika βi = 1, maka bersifat unitary 

d. Jika βi = 0, maka bersifat inelastic sempurna 

e. Jika βi = ∞, maka bersifat elastis sempurna 
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2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Produksi 

Nilai produksi dalam suatu industri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu tenaga kerja, modal kerja, dan lama usaha. 

2.1.3.1 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah angkatan kerja yang bekerja (employed) minimal 36 

jam seminggu (Noor, 2013). Sedangkan Dumairy (1996:74) memaparkan tenaga 

kerja yaitu penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja 

berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lain. Batas kerja di Indonesia 

adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja terbagi ke 

dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut. 

1. Angkatan kerja (labor force) 

Angkatan kerja merupakan tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja 

yang bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja merupakan 

orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau disurvei) 

memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun 

untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja (misalnya petani 

yang sedang menunggu panen). Sedangkan yang dimaksud dengan 

penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapanya 

orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan. 

Pengangur seperti ini oleh BPS dinyatakan sebagai penganggur terbuka. 
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2. Bukan angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja (bukan termasuk angkatan kerja) adalah tenaga 

kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai 

pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang 

kegiatannya bersekolah (pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga 

(ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan 

merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat 

yang dependen). 

Jenis-jenis tenaga kerja menurut Mudjianto dan Wahid (2006:149) adalah 

sebagai berikut: 

1. Tenaga kerja upahan, merupakan tenaga kerja yang memperoleh upah 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya. Mereka terikat dalam 

suatu hubungan kerja dengan pemberi kerja (perusahaan). 

2. Tenaga kerja tetap, adalah tenaga kerja yang secara teratur memperoleh 

hak-haknya seperti upah cuti, meskipun ia tidak bekerja karena sesuatu 

hal yang tidak melanggar ketentuan. Kedudukan mereka cukup kuat 

dalam hukum. Dimana pengusaha tak dapat memutuskan hubungan 

kerja semaunya.  

3. Tenaga kerja tidak tetap, merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki 

hak dan kewajiban tidak teratur. Umumnya mereka akan kehilangan 

hak-hak tertentu apabila mereka tidak bekerja, kedudukan tidak cukup 

kuat sehingga dapat dikeluarkan pengusaha dengan mudah. 
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4. Tenaga kerja borongan, adalah tenaga kerja yang menjalankan suatu 

pekerjaan tertentu atas perjanjian dengan ketentuan yang jelas 

mengenai waktu dan harga pekerjaan. Pada saat pekerjaan tersebut 

selesai, maka saat itu hubungan kerja putus. 

2.1.3.2 Modal Kerja 

Modal kerja adalah modal atau dana yang digunakan untuk keperluan 

operasi perusahaan sehari-hari, seperti untuk pembelian bahan baku, pembayaran 

gaji pegawai, pengeluaran biaya promosi dan penjualan, serta membayar biaya 

telepon, listrik, air dan sejenisnya (Saydam, 2006:159). 

Sedangkan Ahmad (2004:72) memaparkan modal kerja merupakan seluruh 

dana yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk memperoleh penerimaan 

penjualan. 

Terdapat beberapa konsep dalam pengertian modal kerja (Indriyo, 1999:33), 

yaitu sebagai berikut:  

1. Konsep Kuantitatif 

Pengertian modal dalam konsep kuantitatif adalah sejumlah dana yang 

tertanam dalam aktiva lancar yang berupa kas, piutang-piutang, persediaan, 

persekot biaya. Dana yang tertanam dalam aktiva akan mengalami 

perputaran dalam waktu yang pendek. Jadi, besarnya modal kerja adalah 

sejumlah aktiva tetap. 

2. Konsep Kualitatif 

Pengertian modal kerja dalam konsep kualitatif dikaitkan dengan 

besarnya utang lancar atau utang yang harus dibayar segera dalam jangka 
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pendek. Besarnya modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam 

aktiva lancar yang benar-benar dapat dipergunakan untuk membiayai 

operasinya perusahaan atau sesudah dikurangi besarnya utang lancar. 

Dengan kata lain, besarnya modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di 

atas utang lancar.  

3. Konsep Fungsional 

Pengertian modal kerja dalam konsep fungsional adalah didasarkan 

pada fungsi dari dana untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang 

dimaksud adalah pendapatan dalam satu periode accounting (current 

income) bukan pada periode-periode berikutnya (future income). Dari 

pengertian tersebut maka terdapat sejumlah dana yang tidak menghasilkan 

current income, atau apabila menghasilkan tidak sesuai dengan misi 

perusahaan, yang disebut nonworking capital. Sehingga besarnya modal 

kerja adalah besarnya kas, persediaan, piutang (yang dikurangi besarnya 

keuntungan), serta sebagian dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap 

(besarnya adalah sejumlah yang berfungsi turut menghasilkan current 

income tahun bersangkutan). 

Modal kerja dapat digolongkan sebagai berikut (Indriyo, 1999:35): 

1. Modal Kerja Permanen (permanent working capital) 

Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang harus selalu ada 

pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode 

akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja 

primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer (primary working 
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capital) adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus ada pada 

perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Sedangkan 

modal kerja normal (normal working capital) yaitu sejumlah modal kerja 

yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada 

kapasitas normal. Kapasitas normal mampunyai pengertian yang fleksibel 

menurut kondisi perusahaannya. 

2. Modal Kerja Variabel (variable working capital) 

Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat 

tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi 

modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal 

kerja musiman (seasonal working capital) yaitu sejumlah modal kerja yang 

besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim. Modal kerja 

siklis (cyclical working capital) yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya 

berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk. Sedangkan 

modal kerja darurat (emergency working capital) yaitu modal kerja yang 

besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya 

(misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, buruh mogok dan sebagainya) 

Besar kecilnya modal kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Volume penjualan. Faktor ini adalah faktor yang paling utama karena 

perusahaan memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya 

yang mana puncak dari aktivitasnya itu adalah tinggi penjualan. Dengan 

demikian pada tingkat penjualan tinggi diperlukan modal kerja yang 
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relatif tinggi dan sebaliknya bila penjualan rendah, maka dibutuhkan 

modal kerja yang relatif rendah. 

2. Pengaruh musim. Dengan adanya pergantian musim, dapat 

mempengaruhi besar-kecilnya barang atau jasa kemudian 

mempengaruhi besarnya tingkat penjualan. Fluktuasi tingkat penjualan 

akan mempengaruhi besar-kecilnya modal kerja yang dibutuhkan untuk 

menyelenggarakan kegiatan produksi. 

3. Kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi 

proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis, dengan 

demikian dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal kerja. Tetapi 

dengan perkembangan teknologi maka perusahaan perlu mengimbangi 

dengan membeli alat-alat investasi baru sehingga diperlukan modal 

kerja yang relatif besar. 

2.1.3.3 Lama Usaha 

Lamanya usaha dapat mempengaruhi tingkat produksi suatu usaha. 

Lamanya seseorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi 

produktivitasnya dalam hal kemampuan profesionalnya dan keahliannya, sehingga 

dapat menambah tingkat efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil 

daripada hasil penjualan yang didapat nantinya. Semakin lama menekuni bidang 

usahanya maka akan semakin meningkat pengetahuan tentang selera atau perilaku 

konsumen dan perilaku pasar (Wicaksono, 2011:25). 

Perusahaan yang sudah lama berdiri memungkinkan sudah banyak 

pengalaman yang diperoleh dan sudah banyak relasi bisnis ataupun pengetahuan 



23 
 

23 
 

tentang produksi. Sehingga semakin lama umur perusahaan maka akan semakin 

banyak pula informasi yang telah diperoleh pengusaha yang dapat mendukung 

meningkatkan tingkat efisiensi produksinya. Menurut Sukirno (2001:39) lamanya 

pengusaha berkarya pada usahanya yang sedang dijalani saat ini biasanya disebut 

dengan lama usaha. Lamanya suatu usaha dapat mempengaruhi tingkat pengamatan 

seseorang dalam bertingkah laku. Dengan kata lain, semakin lama seorang pelaku 

usaha menjalankan usahanya maka akan semakin meningkat pengetahuan tentang 

perilaku konsumen dan perilaku pasar. Berikut ini klasifikasi lama usaha, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Usaha usia muda, yaitu usaha yang telah berdiri 1-5 tahun. 

2. Usaha usia dewasa, yaitu usaha yang telah berdiri 5-15 tahun. 

3. Usaha usia tua, yaitu usaha yang telah berdiri >15 tahun. 

Sedangkan Kusumawardani (2014:18) menjelaskan bahwa jangka waktu 

pengusaha dalam melakukan usahanya memberikan pengaruh penting bagi 

pemilihan strategi dan cara melakukan usahanya. Pengusaha yang lebih lama dalam 

melakukan usahanya akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam 

mengelola, memproduksi, dan memasarkan produknya. Karena pengusaha yang 

memiliki jam terbang tinggi di dalam usahanya akan memiliki pengalaman, 

pengetahuan, serta mampu mengambil keputusan dalam setiap kondisi dan 

keadaan. Selain itu, pengusaha dengan pengalaman dan lama usaha yang lebih 

banyak, secara tidak langsung akan mendapatkan jaringan atau koneksi yang luas 

yang berguna dalam memasarkan produknya. Pengalaman usaha seseorang dapat 

diketahui dengan melihat jangka waktu atau masa kerja seseorang dalam menekuni 
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suatu pekerjaan tertentu. Semakin lama seseorang melakukan usaha atau kegiatan, 

maka pengalamannya akan semakin bertambah. 

Jadi, lama usaha adalah lamanya pengusaha melakukan usahanya. Semakin 

lama suatu usaha itu berdiri maka pengalaman pengusaha dalam mengelola 

usahanya semakin baik dan bertambah. Maka diasumsikan bahwa semakin lama 

suatu usaha, semakin menambah nilai produksi dari usaha tersebut. 

2.1.4  Industri  

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri 

adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau 

memanfaatkan sumber daya lain sehingga menghasilkan barang yang mempunyai 

nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. 

Industri merupakan jenis usaha yang kegiatan utamanya melakukan proses 

perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. Industri dicirikan oleh 

adanya proses transformasi input menjadi output dalam bentuk fisik, contohnya 

pabrik sepatu, pabrik tekstil, kerajinan, industri makanan (Kartawan, 2010).  

Sedangkan menurut Sandy (1985:154) industri adalah usaha untuk 

memproduksi barang jadi dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses 

penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan 

harga satuan yang serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin.  

Dari pengertian-pengertian yang sudah dipaparkan maka industri adalah 

suatu bentuk kegiatan produksi dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi 

yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada sebelumnya.  
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Sesuai sifat alamiah dari prosesnya, industri dapat dibagi menjadi dua jenis 

(Tambunan, 1999:251), yaitu sebagai berikut: 

1. Industri primer atau hulu yang mengolah output dari sektor 

pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk 

kebutuhan proses produksi pada tahap-tahap selanjutnya, dan  

2. Industri sekunder atau industri manufaktur yang terdiri dari industri 

tengah yang membuat barang-barang modal (mesin, traktor, dan 

sebagainya), barang-barang setengah jadi, alat-alat produksi, serta 

industri hilir yang membuat barang-barang jadi yang kebanyakan 

adalah konsumen dan rumah tangga.  

2.1.4.1 Industri Kecil 

Menurut Badan Pusat Statistik, skala industri dibedakan menjadi 4 lapisan 

berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu: 

1. Industri besar, yaitu berpekerja 100 orang atau lebih; 

2. Industri sedang, yaitu berpekerja antara 20 sampai 99 orang; 

3. Industri kecil, yaitu berpekerja antara 5 sampai 19 orang; 

4. Industri rumah tangga, yaitu berpekerja antara 1 sampai 4 orang. 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (2002) mengklasifikasikan 

industri berdasarkan besar kecilnya modal unit usaha yang bersangkutan, yaitu: 

1. Industri kecil, adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai 

dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan 

bangunan usaha. 
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2. Industri menengah, adalah industri yang memiliki nilai investasi lebih 

besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 

5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di luar tanah dan bangunan usaha. 

3. Industri besar, adalah industri yang memiliki nilai investasi lebih besar 

dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di luar tanah dan 

bangunan usaha.  

Industri kecil adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang 

dan paling banyak 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah unit usaha 

dengan jumlah pekerja 1 sampai 4 orang, termasuk pengusaha. Unit usaha tanpa 

pekerja (self-employment unit) termasuk dalam kategori ini. Sedangkan industri 

sedang adalah unit usaha yang mengerjakan lebih dari 20 orang sampai 99 orang 

(Dumairy,1996:232). 

Karakteristik industri kecil menurut Tambunan (1999:20) antara lain: 

1. Proses produksi dan kegiatannya dilakukan di tempat khusus (pabrik) 

yang biasanya berlokasi disamping tempat tinggal si pemilik usaha. 

2. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di industri kecil adalah 

pekerja bayaran (wage labour). 

3. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang dibutuhkan 

pasar. 

Industri kecil pada umumnya mempunyai struktur kurang mapan, modal 

dan pemasarannya lemah, dan produksi rendah. Di samping itu, juga belum 

mendapat kepercayaan dari lembaga perkreditan formal untuk menjamin dan 



27 
 

27 
 

menambah modal, dan pada umumnya industri kecil didirikan tanpa izin usaha dan 

tanpa prosedur resmi. 

Menurut Husen (1993:152), industri kecil memiliki beberapa ciri tertentu, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tipe kepemilikan perorangan. 

2. Jumlah anggota relatif stabil.  

3. Menggunakan energi tradisional. 

4. Teknologi yang digunakan masih sederhana dan tradisional. 

5. Output merupakan barang tradisional dan relatif kecil. 

6. Pemasaran pada pasar lokal dan terbatas. 

7. Biasanya bersifat informal. 

8. Pola kegiatan yang tidak teratur, baik dalam arti waktu dan pemasaran. 

9. Tidak mempunyai tempat usaha permanen, biasanya tidak berpisah 

dengan tempat tinggal. 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu ditampilkan persamaan dan perbedaan variabel-

variabel penelitian serta lokasi dan objek penelitian. Tujuan dari penelitian 

terdahulu adalah untuk dijadikan tolak ukur dan acuan serta memudahkan penulis 

dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian 

dari segi teori maupun konsep. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti, Judul 

Penelitian, dan 

Sumber 

Variabel Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Luthvia 

Istiqomah, Etik 

Umiyati, dan 

Hardiani 

 

Judul: 

“Pengaruh 

Modal dan 

Tenaga Kerja 

terhadap Nilai 

Produksi 

Industri Pisang 

Salai di Desa 

Purwobakti 

Kecamatan 

Bathin III 

Kabupaten 

Bungo” 

Sumber: E-

Jurnal  Ekonomi 

Sumberdaya dan 

Lingkungan 

Vol. 7. No.1,  

Januari-April  

2018. 

X1 : Modal 

X2 : Tenaga 

   Kerja 

Y  : Nilai 

  Produksi  

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

sama yaitu 

nilai 

produksi. 

Serta 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

tenaga 

kerja. 

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu modal, 

serta lokasi 

penelitian 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil sebagai 

berikut: 

1) Modal dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

nilai 

produksi. 

2) Secara 

bersama-

sama modal 

dan tenaga 

kerja ber-

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

nilai 

produksi. 

2 Ni Made Cahya 

Ningsih dan I 

Gst. Bagus 

Indrajaya 

 

Judul: 

“Analisis 

Pengaruh Input 

Terhadap Nilai 

Produksi dan 

Pendapatan 

Pengrajin Kulit 

di Kota 

Denpasar”. 

X1 : Modal 

       Kerja 

X2 : Tenaga 

       Kerja 

X3 : Bahan 

       Baku 

Y1 : Nilai 

       Produksi 

Y2 : Pendapat- 

       an. 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

sama yaitu 

nilai 

produksi, 

dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

modal kerja 

dan tenaga 

kerja. 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

berbeda 

yaitu 

pendapatan, 

dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu bahan 

baku, serta 

mengguna-

kan lokasi 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh: 

1) Bahan baku 

yang selalu 

tersedia 

tidak mem-

pengaruhi 

nilai 

produksi. 

Modal dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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Sumber: E-

Jurnal Ekonomi 

Pembangunan 

Universitas 

Udayana, Vol. 6, 

No. 8, Agustus 

2017, 1422-

1452. 

penelitian 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

terhadap 

nilai 

produksi. 

2) Bahan baku 

yang selalu 

tersedia 

berpengaruh 

terhadap 

pendapatan. 

3) Modal dan 

nilai 

produksi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pendapatan. 

4) Tenaga 

kerja tidak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

pendapata. 

5) Nilai 

produksi 

sebagai 

variabel 

mediasi 

pengaruh 

ketersediaan 

bahan baku, 

modal, dan 

tenaga kerja 

terhadap 

pendapatan. 

3 Maduretno 

Widowati 

 

Judul: 

“Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Nilai Produksi 

pada Perusahaan 

Industri 

X1 : Tenaga 

       Kerja 

X2 : Upah 

       Pekerja 

X3 : Biaya 

       Bahan 

       Bakar 

X4 : Biaya   

       Listrik 

X5 : Biaya 

       Bahan 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

sama yaitu 

nilai 

produksi, 

serta 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu upah 

pekerja, 

biaya bahan 

bakar, biaya 

listrik, dan 

biaya bahan 

baku, serta 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil yaitu: 

1) Tenaga       

kerja dan 

biaya 

bahan baku  

yang mem-

punyai        

pengaruh    
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Furniture 

Berskala Besar 

di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

2004”. 

Sumber: Fokus 

Ekonomi, 

Vol. 2, No. 1,  J

uni 2007 : 21  3

6. 

       Baku 

Y1 : Nilai 

       Produksi 

tenaga 

kerja. 

lokasi 

penelitian 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

positif  dan 

signifikan    

terhadap     

naik turun-

nya nilai     

produksi. 

2) Upah pe-

kerja dan    

biaya listrik 

ber-

pengaruh     

positif           

namun tidak 

signifikan. 

3) Biaya bahan 

bakar ber-

pengaruh        

negatif dan  

tidak signifi

-kan. 

4 Lisnawati 

Iryadini 

 

Judul: 

“Analisis Faktor 

Produksi 

Industri Kecil 

Kerupuk 

Kabupaten 

Kendal”. 

Sumber: E-

Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis, Jilid 

4 Nomor 8, 

FEM UNSA, 

April 2015. 

X1 : Modal  

       Kerja 

X2 : Tenaga 

       Kerja 

X3 : Bahan 

       Baku 

Y1 : Produksi 

Mengguna-

kan variabel  

bebas yang 

sama yaitu 

modal kerja 

dan tenaga 

kerja 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

berbeda 

yaitu 

produksi, 

dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu bahan 

baku, serta 

lokasi dan 

objek 

pelitian yang 

berbeda.  

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil sebagai 

berikut: 

1) Modal 

kerja, 

tenaga 

kerja, dan 

bahan baku 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

produksi. 

2) Modal 

kerja, 

tenaga 

kerja, dan 

bahan baku 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produksi. 
5 Ni Made Cahya 

Ningsih dan I 

X1 : Modal 

       Kerja 

X2 : Tingkat 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 
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Gst. Bagus 

Indrajaya 

 

Judul: 

“Pengaruh 

Modal dan 

Tingkat Upah 

terhadap Nilai 

Produksi Serta 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

pada Industri 

Kerajinan 

Perak”. 

Sumber: E-

Jurnal Ekonomi 

Pembangunan 

Universitas 

Udayana, Vol. 4, 

No. 3, Maret 

2015, 159 – 168. 

       Upah 

Y1 : Nilai 

       Produksi 

Y2 : Penyerap- 

       an 

       Tenaga 

       Kerja 

sama yaitu 

nilai 

produksi, 

serta 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

modal kerja. 

berbeda 

yaitu 

penyerapan 

tenaga kerja, 

dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu tingkat 

upah, serta 

lokasi 

penelitian 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda.  

hasil sebagai 

berikut: 

1) Untuk 

pengaruh 

langsung 

persamaan 

sub-

struktural 

pertama 

modal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

nilai 

produksi 

dan tingkat 

upah 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

nilai 

produksi. 

2) Untuk 

pengaruh 

langsung 

persamaan 

subs-

truktural 

kedua 

modal dan 

nilai 

produksi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

sedangkan 

tingkat upah 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak 
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signifikan 

terhadap 

penyerapan 

tenaga 

kerja. 

3) Untuk 

pengaruh 

tidak 

langsung 

variabel 

modal 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

nilai 

produksi. 

4) Variabel 

tingkat upah 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

nilai 

produksi. 

6 Luthvia 

Istiqomah, Etik 

Umiyati, dan 

Hardiani 

 

Judul: 

“Pengaruh 

Modal dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap Nilai 

Produksi 

Industri Pisang 

Salai Di Desa 

Purwobakti 

Kecamatan 

Bathin III 

Kabupaten 

Bungo”. 

Sumber: E-

Jurnal  Ekonomi 

Sumberdaya dan 

Lingkungan, 

Vol. 7, No.1,  

X1 : Modal 

       Produksi  

X2 : Tenaga 

       Kerja 

Y1 : Nilai 

       Produksi 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

sama yaitu 

nilai 

produksi, 

serta 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

tenaga 

kerja. 

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu modal 

produksi, 

serta lokasi 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil sebagai 

berikut: 

1) Variabel 

modal 

produksi 

dan tenaga 

kerja secara 

bersama-

sama 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

nilai 

produksi. 

2) Secara 

individual 

variabel 

modal 
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Januari – April  

2018. 

produksi 

dan tenaga 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

nilai 

produksi. 
7 Zisca Veybe 

Sumolang, Tri 

Oldy, dan Daisy 

 

Judul: 

“Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Produksi 

Industri Kecil 

Olahan Ikan di 

Kota Manado”. 

Sumber: E-

Journal Unsrat, 

Vol. 19, No. 3, 

2013. 

X1 : Modal 

       Kerja 

X2 : Bahan 

       Baku 

X3 : Tenaga 

       Kerja 

Y1 : Produksi  

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

modal kerja 

dan tenaga 

kerja. 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

berbeda 

yaitu 

produksi dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu 

produksi, 

serta lokasi 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

Dari hasil 

penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil yaitu: 

1) Modal kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produksi. 

2) Bahan baku 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produksi. 

3) Tenaga 

kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produksi  

8 Ilma Prahmalia 

Tira 

 

Judul: 

“Analisis 

Faktor-Faktor 

Produksi pada 

Industri Semen 

di Indonesia 

(Periode 1985-

2009)”. 

Sumber: Jurnal 

Ekonomi 

Pembangunan, 

X1 : Energi 

X2 : Modal 

       Tetap 

X3 : Tenaga  

       Kerja 

X4 : Bahan  

       Baku 

       Penolong 

Y1 : Produksi 

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

tenaga 

kerja. 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

berbeda 

yaitu 

produksi, 

dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu energi, 

modal tetap, 

dan bahan 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil yaitu: 

1) Energi 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produksi. 

2) Modal tetap 

memiliki 

pengaruh 



34 
 

34 
 

Juni 2012, 

Volume 10, No. 

1, hal: 31-55. 

baku, serta 

lokasi dan 

objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

signifikan 

terhadap 

produksi. 
3) Bahan baku 

penolong 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produksi. 
4) Produksi 

semen 

berada 

dalam 

keadaan 

increasing 

return to 

scale atau 

efisien. 

9 Endoy Dwi 

Mahendra 

Lesmana 

 

Judul: 

“Pengaruh 

Modal, Tenaga 

Kerja dan Lama 

Usaha Terhadap 

Produksi 

Kerajinan 

Manik-Manik 

Kaca (Studi 

Kasus Sentral 

Industri Kecil 

Kerajinan 

Manik-Manik 

Kaca Desa 

Plumbon 

Gambang, 

Kecamatan 

Gudo Kabupaten 

Jumbang”.  

Sumber: Jurnal 

Ilmiah 

Mahasiswa 

X1 : Modal 

X2 : Tenaga 

        Kerja 

X3 : Lama  

       Usaha 

Y1 : Produksi 

 

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

tenaga kerja 

dan lama 

usaha. 

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

berbeda 

yaitu 

produksi dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu modal, 

serta lokasi 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil yaitu: 

1) Modal, 

tenaga 

kerja, dan 

lama usaha 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

produksi. 

2) Modal, 

tenaga 

kerja, dan 

lama usaha 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produksi. 
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FEB-Universitas 

Brawijaya, Vol. 

2, No. 2 (2014). 

 

10 Yori Rizki 

Akbar 

 

Judul: 

“Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Produksi 

Industri 

Furniture Kaca 

dan Alumunium 

di Kota 

Pekanbaru”. 

Sumber: JOM 

Fekon, Vol. 4, 

No. 1, Februari 

2017. 

X1 : Modal 

X2 : Tenaga 

       Kerja  

X3 : Bahan 

       Baku 

Y1 : Produksi 

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

tenaga 

kerja.  

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

berbeda 

yaitu 

produksi, 

dan 

mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu modal 

dan bahan 

baku, serta 

lokasi dan 

objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil yaitu: 

1) Modal, 

tenaga 

kerja, dan 

bahan baku 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

produksi 

furniture 

kaca dan 

alumunium. 

2) Secara 

bersama-

sama 

modal, 

tenaga 

kerja, dan 

bahan baku 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produksi 

furniture 

kaca dan 

alumunium. 

3) Secara 

parsial 

modal, 

tenaga 

kerja, dan 

bahan baku 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produksi 

furniture 
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kaca dan 

alumunium. 

11 Debby Rhaudah 

 

Judul: 

“Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Produksi 

Industri Kecil 

Konveksi di 

Kota Medan 

(Studi Kasus 

Kecamatan 

Medan Denai) 

Sumber: JOM 

Universitas 

Riau, Vol. 2, 

No. 2, Oktober 

2015. 

X1 : Modal 

       Awal 

X2 : Bahan  

       Baku 

X3 : Tenaga  

       Kerja 

X4 : Jam Kerja 

X5 : Lama 

       Usaha 

Y1 : Produksi 

Mengguna-

kan variabel 

bebas yang 

sama yaitu 

tenaga kerja 

dan lama 

usaha.  

Mengguna-

kan variabel 

terikat yang 

berbeda 

yaitu 

produksi dan 

variabel 

bebas yang 

berbeda 

yaitu modal 

awal, bahan 

baku, dan 

jam kerja, 

serta lokasi 

dan objek 

penelitian 

yang 

berbeda. 

Dari penelitian 

tersebut 

memperoleh 

hasil sebagai 

berikut: 

1) Modal 

awal, bahan 

baku, 

tenaga 

kerja, dan 

lama usaha 

ber-

pengaruh 

positif 

terhadap 

produksi. 

2) Jam kerja 

tidak ber-

pengaruh 

positif 

terhadap 

produksi. 

3) Modal 

awal, bahan 

baku, 

tenaga 

kerja, jam 

kerja, dan 

lama usaha 

ber-

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

produksi. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja, dan lama usaha 

dapat memberikan pengaruh terhadap nilai produksi. Maka dari itu, penulis akan 
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meneliti hubungan antar variabel-variabel tersebut dengan menyusun kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini. 

2.2.1 Hubungan Tenaga Kerja dengan Nilai Produksi 

Tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat.  

Tenaga kerja dapat mempengaruhi nilai produksi. Tenaga kerja merupakan 

salah satu faktor produksi yang memegang peranan penting dalam kegiatan usaha. 

Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi, 

makan akan semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut, dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang digunakan 

dalam kegiatan produksi maka semakin sedikit pula jumlah produksi yang 

dihasilkannya.  

Sejalan dengan uraian di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Luthvia Istiqomah, dkk (2018) menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh 

positif terhadap nilai produksi, lalu penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Cahya 

Ningsih dan I Gst. Bagus Indrajaya (2017) menunjukkan bahwa tenaga kerja 

berpengaruh positif terhadap nilai produksi, begitu juga penelitian yang dilakukan 

oleh Maduretno (2004) menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif 

terhadap nilai produksi. 

Dari teori yang sudah dipaparkan dan dari beberapa penelitian terdahulu, 

maka tenaga kerja memiliki hubungan positif terhadap nilai produksi, karena 
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semakin banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi 

maka jumlah produksi yang dihasilkannya pun akan semakin banyak jumlahnya. 

2.2.2 Hubungan Modal Kerja dengan Nilai Produksi 

Modal kerja adalah seluruh dana yang dikeluarkan dalam proses produksi 

untuk memperoleh penerimaan penjualan (Ahmad, 2004:72). Biasanya modal kerja 

tersebut digunakan untuk biaya pekerja, hak pekerja, untuk memproduksi barang 

serta biaya dalam keperluan lainnya (Pratama, 2005:23). 

Modal kerja dapat mempengaruhi nilai produksi, semakin besar jumlah 

modal kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi, maka semakin besar jumlah 

produksi yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan dan sebaliknya, semakin kecil 

jumlah modal yang digunakan dalam kegiatan produksi, maka semakin kecil pula 

jumlah produksi yang akan dihasilkannya.  

Dalam beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, modal kerja 

ternyata memberikan pengaruh terhadap nilai produksi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Zisca, dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari modal 

kerja terhadap nilai produksi, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ni Made 

Cahya Ningsih dan I Gst. Bagus Indrajaya (2014) juga menunjukkan bahwa modal 

kerja berpengaruh positif terhadap nilai produksi.  

Dari teori yang sudah dipaparkan dan dari beberapa penelitian terdahulu 

maka dapat disimpulkan bahwa modal kerja memiliki hubungan positif terhadap 

nilai produksi, karena semakin besar modal kerja yang digunakan dalam kegiatan 

produksi maka nilai produksinya akan besar pula. 
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2.2.3 Hubungan Lama Usaha dengan Nilai produksi 

Lamanya pengusaha berkarya pada usahanya yang sedang dijalani saat ini 

disebut dengan lama usaha. Semakin lama suatu usaha, maka akan semakin banyak 

pengalaman, informasi, dan relasi bisnis yang dimiliki pemilik usaha. Lamanya 

usaha tersebut akan mempengaruhi produktivitas dalam hal kemampuan 

profesional ataupun keahlian pemilik usaha, sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

produksi. 

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, lama usaha 

ternyata memberikan pengaruh terhadap produksi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Endoy (2014) menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh positif  terhadap 

produksi dan juga penelitian yang dilakukan oleh Debby (2015) juga menunjukkan 

bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap produksi. 

Dari teori yang telah dipaparkan dan beberapa penelitian terdahulu maka 

lama usaha memiliki hubungan positif terhadap produksi, karena semakin lama 

usaha tersebut maka semakin banyak pula pengalaman, informasi, dan relasi bisnis 

yang dimiliki oleh pemilik usaha sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan 

nilai produksinya akan meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul paradigma penelitian yang perlu 

diuji guna menjelaskan bagaimana kaitan tenaga kerja, modal kerja, dan lama usaha 

terhadap nilai produksi sebagaimana yang tertuang dalam Gambar 2.1 sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Paradigma Penelitian 

2.3  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan 

teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikiran yang merupakan jawaban 

sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2017:63). Adapun beberapa 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Diduga secara parsial variabel tenaga kerja, modal kerja, dan lama 

usaha berpengaruh positif terhadap nilai produksi tahu di Kecamatan 

Anjatan Kabupaten Indramayu. 

2. Diduga secara bersama-sama variabel tenaga kerja, modal kerja dan 

lama usaha berpengaruh terhadap nilai produksi tahu di Kecamatan 

Anjatan Kabupaten Indramayu.  
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