
 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka 

pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, 

yang pertama yaitu tinjauan pustaka guna memaparkan konsep dasar dari variabel 

yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu membahas 

mengenai kerangka berpikir yang menjelaskan tentang model serta hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, kemudian diikuti dengan hipotesis yang 

diajukan. 

2.1.1 Keuntungan 

 

Keuntungan (profit) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaku bisnis 

atas kesediaannya mengambil resiko dalam memadukan manusia, teknologi, dan 

informasi dalam penciptaan dan pemasaran barang yang diinginkan serta jasa yang 

memuaskan (Bone and Kurtz dalam Dhaneswara, 2010). Keuntungan atau laba 

dibedakan atas laba usaha (business profit) dan laba ekonomi (economic profit). 

Laba usaha merupakan pendapatan sisa yaitu penerimaan penjualan dikurangi biaya 

sedangkan laba ekonomi pendapatan setelah biaya uang (nominal) maupun biaya 

yang bersifat implisit atau bisa disebut laba usaha dikurangi biaya implisit 

(manajemen atau tenaga kerja yang tidak terbayar) (Samuelson dalam Dhaneswara, 

2010). 

Keuntungan (laba) merupakan tujuan perusahaan, di mana dengan laba 

perusahaan dapat memperluas usahanya. Kemampuan perusahaan untuk 
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memperoleh laba merupakan salah satu petunjuk tentang kualitas manajemen serta 

operasi perusahaan tersebut, yang berarti mencerminkan nilai perusahaan. 

Tampubolon (2005) menyatakan bahwa laba diperoleh dari penjualan dikurangi 

semua biaya operasional. Hal yang sama disampaikan Sumarsono (2010) bahwa 

keuntungan/laba adalah selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah 

seluruh biaya. Laba merupakan posisi dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 

memiliki berbagai macam kegunaan dalam berbagai konteks, pengertian laba itu 

sendiri merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Laba perusahaan 

dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dalam sebuah unit kerja dikarenakan 

tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang 

sebesar-besarnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, 

laba suatu perusahaan khususnya pada pusat laba atau unit usaha yang menjadikan 

laba sebagai tujuan utamanya merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi 

pimpinan atau manajer atau dengan kata lain efisiensi dan efektivitas dari 

perusahaan dapat dilihat dari laba yang diraih unit tersebut. 

Keuntungan merupakan selisih jumlah penerimaan yang diterima 

perusahaan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Soeharno (2007:109) 

menyebutkan secara umum keuntungan dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

π = TR – TC 

 

Keterangan: 

 

π = Keuntungan (profit) 
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TR = Total Revenue (penerimaan total) = harga dikalikan dengan jumlah 

yang dijual 

TC = Total Cost (biaya total) 

Keuntungan akan diperoleh jika nilai π positif (π > 0) di mana TR > TC. 

Semakin besar selisih jumlah penerimaan (TR) dan biaya (TC), maka semakin besar 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Laba maksimum diperoleh jika perbedaan 

TR dan TC paling besar dan kombinasi tingkat output dan biaya marjinal. 

 

Gambar 2.1 Kurva TR, TC, dan Profit 

 
2.1.2 Modal 

 

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara 

langsung atau tidak langsung, dalam kaitannya untuk menambah output, lebih 

khusus dikatakan bahwa modal usaha terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk 

penggunaan produk pada masa yang akan datang (Suparmoko dan Irawan, 2012). 

Menurut Lawrence dalam Giyanto (2010) modal merupakan sinonim kekayaan, 

yaitu semua barang yang dimiliki orang seorang. Tanah beserta sumber alam yang 

terkandung di dalamnya sering disebut modal  alami, untuk membedakan dari 

modal buatan seperti gedung, mesin-mesin, alat-alat, dan bahan-bahan. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modal adalah uang 

atau barang yang digunakan sebagai induk (pokok) untuk berdagang (usaha), harta 

benda (uang, barang dan sebagainya) yang biasa digunakan untuk menghasilkan 

sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Hicks, J.R. (Winardi, 1973:23) 

mengemukakan bahwa modal terdiri dari persediaan segala macam benda, yang 

dimiliki oleh masyarakat (baik anggota-anggotanya) pada suatu saat tertentu. 

Bilamana kita membandingkan pengertian-pengertian modal dari berbagai penulis, 

maka ternyata belum terdapat adanya keseragaman. Sekalipun demikian, pada 

hakikatnya terlihat bahwa modal kadang-kadang ditafsirkan sebagai uang, dan 

kadang-kadang ditafsirkan sebagai benda-benda modal, dan kadang-kadang kedua 

pengertian digunakan sekaligus. Jadi semua bentuk kekayaan yang dapat 

digunakan, langsung maupun tidak langsung, dalam produksi untuk menambah 

output merupakan modal. Lebih khusus dapat dikatakan bahwa kapital terdiri dari 

barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan 

datang. Dalam perekonomian secara umum pemanfaatan modal yang tepat akan 

mendorong peningkatan produksi. Meningkatnya jumlah modal yang digunakan 

akan meningkatkan pendapatan (Nursandy, 2013). Oleh karena itu, modal 

merupakan alat pendorong yang kuat untuk meningkatkan hasil produksi yang 

akhirnya akan dapat menentukan pendapatan usaha. 
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2.1.3 Bahan Baku 

 

Suatu industri sangat membutuhkan bahan baku untuk memproduksi suatu 

produk. Bahan baku merupakan input yang penting bagi suatu perusahaan atau 

industri untuk menghasilkan produk. Bahan baku merupakan bahan yang 

dipergunakan dalam perusahaan atau 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 (Renta, dkk. 2013: 3). Bahan Baku merupakan 

bahan yang dipergunakan dalam perusahaan atau industri untuk diolah menjadi 

bagian dari produk tertentu menjadi produk jadi. Proses produksi akan terhambat 

apabila bahan baku dalam suatu perusahaan tidak cukup tersedia untuk proses 

produksi. Maka diperlukan persediaan yang nantinya akan membantu kelancaran 

produksi (Renta, dkk. 2013: 3). 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 (Suhartanti, 2008: 13). 

Bahan baku disebut juga bahan dasar yang dipergunakan untuk 

memproduksi suatu barang. Bahan baku merupakan bagian yang integral dari 

produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Setiap perusahaan yang 

menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. 

Semakin besar jumlah bahan baku yang dimiliki, maka semakin besar pula 

kemungkinan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga kemungkinan pendapatan 

yang diterima semakin besar dari hasil penjualan produksi (Wulandari, 2017). 
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Berdasarkan pengertian umum, contoh wujud dari istilah bahan baku 

adalah, perak dan kompor yang berguna sebagai bahan dasar bagi industri penghasil 

kerajinan dari perak, seperti anting–anting, kalung, dan bingkai foto yang bisa 

digunakan untuk hiasan dinding, contoh yang lainnya adalah tepung, margarin, 

telur, dan gula, yang sangat berguna sebagai bahan baku pembuatan roti, karena 

sifat dari tepung yang bisa mengikat emulsi dari udara yang terkandung didalam 

adonan roti setelah adonan dasar dimixer, apabila adonan tersebut tidak diberi 

tepung, maka rasanya akan lebih berat serta tidak bisa tahan lama, tetapi berbeda 

bila diberi dengan campuran tepung, roti yang dihasilkan akan lebih terasa kenyal 

dan mempunyai bentuk yang lebih bagus dan bisa lebih lama disimpan, dan seperti 

pembuatan boba yang berupa bola–bola bertekstur kenyal yang terbuat dari 

campuran tepung tapioka dengan brown sugar dan berwarna kehitaman yang 

dikenal dengan sebutan ”boba”, “bubble”, atau “pearl”. Tekstur kenyal 

merupakan ciri khas dari bola-bola tapioka tersebut. 

Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan 

memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku 

maka diharapkan perusahaan industri dapat melakukan proses produksi sesuai 

kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu dengan adanya persediaan bahan 

baku yang cukup tersedia di gudang juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan 

produksi atau pelayanan kepada konsumen perusahaan dan dapat menghindari 

terjadinya kekurangan bahan baku. Keterlambatan jadwal pemenuhan produk yang 

dipesan konsumen dapat merugikan perusahaan dalam hal ini image yang kurang 

baik. 
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Bahan baku atau bahan mentah merupakan faktor produksi yang 

dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Menurut Sudarsono, bahan mentah atau 

bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Bahan baku langsung (direct material) adalah bahan mentah yang merupakan 

bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan baku ini mempunyai hubungan erat dan sebanding dengan jumlah barang 

jadi yang dihasilkan. 

2) Bahan baku tidak langsung (indirect material) adalah bahan baku yang ikut 

berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada 

barang jadi yang dihasilkan. 

Untuk memperoleh bahan baku yang akan digunakan dalam proses 

produksi maka diperlukan pengorbanan uang untuk pembelian bahan baku tersebut. 

Pengorbanan inilah yang dinamakan dengan biaya (Suartawan, 2017). Menurut 

Setya Ningsih biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang 

dipakai dalam pengolahan produk (Sudarsono, 2000). 

2.1.4 Jam kerja 

 

2.1.4.1 Pengertian Jam kerja 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jam kerja merupakan waktu yang 

dijadwalkan bagi pegawai dan sebagainya untuk bekerja. Jam kerja adalah waktu 

yang diperlukan dalam proses memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. 

Jam kerja memiliki keterkaitan dengan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga 

kerja. Artinya lamanya waktu yang digunakan menjadi salah satu faktor 
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yang mempengaruhi hasil kerja dan pendapatan. Pada umumnya, semakin banyak 

waktu yang digunakan seseorang untuk bekerja, maka semakin tinggi pula 

produktivitasnya kemudian selanjutnya akan meningkatkan pendapatan. 

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 

siang hari dan malam hari. Merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan datang 

merupakan langkah-langkah memperbaiki pengurusan waktu. Apabila perencanaan 

pekerjaan belum dibuat dengan teliti, tidak ada yang dapat dijadikan panduan untuk 

menentukkan bahwa usaha yang dijalankan adalah selaras dengan sasaran yang 

ingin dicapai. Dengan adanya pengurusan kegiatan-kegiatan yang hendak dibuat, 

seseorang itu dapat menghemat waktu dan kerjaannya (Su’ud, 2007:132). 

Diantara tanda-tanda pengurusan waktu yang tidak efektif ialah karena 

terlambat menyiapkan sesuatu, pekerjaan yang dibuat tergesa-gesa, perasaan tidak 

mencapai keberhasilan dalam pekerjaan, krisis, surat-surat yang belum dijawab, 

panggilan telepon yang dibuat ataupun dijawab, proyek yang penting atau 

mendesak yang belum disentuh dan masih banyak lagi pekerjaan- pekerjaan 

yang terpaksa   dibuat   pada   waktu   malam   untuk   menambah waktu untuk 

menyiapkannya. Bagi seseorang adalah perlu ada dokumen waktunya dan tahu ke 

mana arah yang dituju sebelum ia dapat menguruskan waktunya. Mencatat, 

merancang dan mengawasi waktu adalah dasar pengurukuran waktu yang efektif 

(Westbork dan Drucker dalam Su’ud, 2007: 132). 

Menurut Wolman dalam Su’ud (2007:131), menyatakan bahwa ada kaitan 

antara psikologi dan pekerjaan. Pekerjaan pada tingkat bawahan merasakan gaji 
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yang dibayar adalah untuk membeli waktu mereka. Bagaimanapun, pihak 

pengurusan pada organisasi besar mencoba mengadakan kebebasan waktu bekerja 

kepada pekerjaan bagian atasan. Cara ini didapati menimbulkan tanggung jawab 

akibat desakan waktu dan memberikan pencapaian prestasi kerja yang lebih baik. 

Wolman mengemukakan beberapa cara pengurusan waktu untuk menghasilkan 

pekerjaan yang lebih baik. Diantara ialah membiasakan diri segera mencatat hal- 

hal yang perlu perhatian. Susunan kegiatan yang teratur adalah antara keperluan 

untuk memperbaiki pengurusan waktu seseorang. 

Macdonald dalam Su’ud (2007:134) mendukung pandangan ini dengan 

mengaitkannya dengan aplikasi administrasi bahwa sistem file yang baik dan 

mempunyai tempat penyimpanan semua hal-hal yang ada sangkut paut dengan 

keperluannya adalah suatu cara untuk menjadi lebih teratur. Susunan kegiatan yang 

teratur adalah kunci pengurusan waktu kerja yang baik. 

2.1.4.2 Indikator Jam kerja 

 

a. Waktu kerja 

 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

menjelaskan waktu kerja meliputi: 

1) 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja 

dalam satu minggu. 

2) 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja 

dalam satu minggu. 



23 
 

 

 

 

 

 

b. Waktu lembur 

 

Pasal 78 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan pengusaha yang 

mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan 

 
2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 

1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud di atas wajib membayar upah lembur. Ketentuan waktu 

kerja lembur sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi sektor usaha. 

 

c. Waktu istirahat 

 

Sedangkan dalam Pasal 79 ayat 1 dan 2, UU No.13/2003 pengusaha wajib 

memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh, meliputi: 

1) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 

bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut 

tidak termasuk jam kerja. 

2) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu; 

3) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 

pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan 

secara terus menerus; 
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4) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan 

pada tahun ketujuh dan kedelapan masing- masing 1 (satu) bulan bagi 

pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus 

menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh 

tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun 

berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 

(enam) tahun. 
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2.1.5 Penelitian Terdahulu 

 

Pada tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang 

mendukung terhadap penelitian ini, melalui penelitian terdahulu dapat diketahui 

pengaruh antar variabel x dengan y yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan 

dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No. Penelitian 

dan Judul 

Persamaan 

Variabel 

Perbedaan 

Variabel 

Hasil Penelitian Sumber 

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

1 Thithut 

Laksono 

Handito 

(2011) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruh 

i Keuntungan 

Usaha pada 

Klaster 

Industri 

Pengolahan 

Kopi di 

Kabupaten 

Temanggung 

Independen: 
- Biaya 

- Modal 

 

Dependen: 

- Keuntungan 

Dependen: 
- Pengalaman 

usaha 

- Teknologi 

- Jangkauan 

pemasaran 

- Kemitraan 

usaha 

Terdapat 
perbedaan produksi, 

biaya, dan 

keuntungan usaha 

pada klaster industri 

pengolahan kopi di 

Kabupaten 

Temanggung antara 

pengusaha dengan 

jangkauan 

pemasaran domestik 

dan pengusaha 

dengan jangkauan 

pemasaran ekspor. 

Perbedaan pada 

jumlah produksi, 

biaya, dan 

keuntungan 

usaha lebih 
besar pada 

pengusaha dengan 

jangkauan 

pemasaran ekspor 

daripada pengusaha 

dengan jangkauan 

pemasaran 
domestik. 

perpusta 

kaan.uns. 

ac.id 

digilib.u 

ns.ac.id 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

2 Eva Christine 

Tinambunan 

(2020) 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Minat Milenial 

terhadap Boba 

vs Kopi di Kota 

Medan 

Independen: 

- Modal 

- Biaya 
- Bahan baku 

 

Dependen: 

- Keuntungan 

Dependen: 

- Usia 

- Jenis kelamin 
- Pekerjaan 

- Pilihan 

minuman dan 

alasannya 

- Harga 

minuman 

 

Independen: 

- Minat 
pembelian 

Hasil penelitian dari 

39 responden, 26 

diantaranya memilih 

minuman boba dan 

13 di antaranya 

memilih kopi 

sebagai minuman 

yang disenangi. 

Selain itu, alasan 

responden menyukai 

salah satu minuman 

adalah karena 

senang terhadap rasa 

manis juga kualitas 

dari minuman 

tersebut. Dalam 

mengonsumsi 

minuman ini, sebesar 

64,1% responden 

membeli minuman 

ketika bersama 

dengan teman- 

temannya, diikuti 

15,4% responden 

yang membeli 

minuman ketika 

sendirian dan 

bersama keluarga. 

Dan akhirnya, dari 

berbagai faktor 

responden dalam 

memilih minuman 

tersebut sebesar 89% 

responden 

mengetahui dampak 

dari mengonsumsi 

minuman yang 

dipilihnya. Ini berarti 

kesadaran responden 

dalam menentukan 

suatu pilihan bagi 

dirinya telah cukup 
                                                                                       baik.  

Journal 

of 

Business 

and 

Economi 

cs 

Research 

(JBE) 

Vol 1, 

No 2, 

June 

2020, 

Hal. 80- 

86 

ISSN 

2716- 

4128 

(Media 

Online) 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

3 Raissa Ariany 

Putri (2021) 

Analisis 

Pengaruh 

Variabel 

Bauran 

Pemasaran 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Minuman Milk 

Tea oleh 

Mahasiswa 

Universitas 

Padjadjaran di 

Jatinangor 

Independen: 

- Biaya 

 
Dependen: 

- Keuntungan 

Dependen: 

- Produk 

- Harga 
- Lokasi 

- Promosi 

 
Independen: 

- Keputusan 
pembelian 

Penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel produk, 

harga, lokasi, dan 

promosi secara 

simultan dan parsial 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, dibuktikan 

dengan nilai pada uji 

F dan uji t < 0,05. 

Pengaruh yang 

diberikan oleh 

variabel bauran 

pemasaran terhadap 

keputusan pembelian 

minuman milk tea 

pada mahasiswa 

Universitas 

Padjadjaran 

Jatinangor termasuk 

dalam kategori 

sedang, yaitu sebesar 

42,3%. 

Jurnal 

Ekonomi 

Pertanian 

dan 

Agribisnis 

(JEPA) 

ISSN: 

2614- 

4670 (p), 

ISSN: 

2598- 

8174 (e) 

Volume 5, 

Nomor 4 

(2021): 

1095- 

1106 

4 Muhamad 

Ayub krisna 

Fajar (2019) 

Pengaruh 

Modal Kerja, 

Tenaga Kerja, 

dan Biaya 

Bahan Baku 

terhadap 

Pendapatan 

Pengusaha 

Home Industri 

Tempe di 

Independen: 

- Tenaga 

kerja 

- Biaya bahan 

baku 

 

Dependen: 

- Keuntungan 

Dependen: 

- Tenaga kerja 

 
Independen: 

- Pendapatan 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

secara parsial maupun 

simultan terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

modal kerja, tenaga 

kerja, dan biaya bahan 

baku terhadap 

pendapatan pengusaha 

home industri tempe 

di Desa Sepande 

Kecamatan Candi 

Fakultas 

Ekonomi 

dan 

Bisnis, 

Jurusan 

Ekonomi 

Pembangu 

nan 

Universita 

s 17 

Agustus 

1945 

Surabaya 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

 Desa 

Sepande 

Kecamatan 

Candi 

Kabupaten 

Sidoarjo 

  Kabupaten Sidoarjo. 

Variabel modal kerja 

(X1), tenaga kerja 

(X2), dan biaya 

bahan baku (X3) 

dengan nilai 

signifikan, untuk 

pengaruh modal 

kerja, tenaga kerja, 

dan biaya bahan 

baku secara simultan 

terhadap pendapatan 

(Y) sebesar 0,04 < 

0,05 dan nilai F 

hitung 5,389 > 

Ftabel 3,29, 

sehingga dapat 

diartikan bahwa 

variabel modal kerja 

(X1), tenaga kerja 

(X2), dan biaya 

bahan baku (X3) 

berpengaruh secara 

bersama- sama atau 

simultan terhadap 

pendapatan (Y) 

pengusaha home 

industri tempe di 

Desa Sepande 

Kecamatan Candi 
Kabupaten Sidoarjo 

 

5 Komang 

Widya Nayaka 

(2018) 

Pengaruh 

Modal, Tenaga 

Kerja, dan 

Bahan Baku 

terhadap 

Independen: 

- Tenaga 

kerja 

- Bahan baku 

 

Dependen: 

- Keuntungan 

Dependen: 

- Tenaga kerja 

 

Independen: 

- Pendapatan 

Hasil penelitian 

menunjukkan modal, 

tenaga kerja, dan 

bahan baku secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

pendapatan pengusaha 

industri sanggah di 

E-Jurnal 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universita 

s Udayana 

7.8 

(2018): 

1927- 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

 Pendapatan   Kecamatan Mengwi. 1956ISS 

Pengusaha Modal, tenaga kerja, N : 
Industri dan bahan baku 2337- 

Sanggah di secara parsial 3067 

Kecamatan berpengaruh positif  

Mengwi dan signifikan  

 terhadap pendapatan  

 pengusaha industri  

 sanggah di  

 Kecamatan Mengwi.  

 Hal ini berarti bahwa  

 semakin besar modal  

 yang dikeluarkan,  

 tenaga kerja yang  

 digunakan dan  

 jumlah bahan baku  

 yang dimiliki, maka  

 semakin besar pula  

 kemungkinan jumlah  

 produk yang  

 dihasilkan, sehingga  

 kemungkinan  

 pendapatan yang  

 diterima semakin  

 besar dari hasil  

 penjualan  

 produksinya.  

6 I Komang Independen: Dependen: Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh 

simpulan bahwa 

modal dan bahan baku 

berpengaruh secara 

langsung dan 

signifikan terhadap 

produksi pengrajin 

patung kayu. Variabel 

modal, bahan baku, 

dan produksi 

berpengaruh secara 

langsung dan 

signifikan terhadap 

E- 

JURNAL 

EKONO 

MI 

PEMBAN 

GUNAN 

UNIVER 

SITAS 

UDAYA 

NA Vol. 6 

No 9 

September 

2017 

 Suartawan 

(2017) 

- Modal 
- Bahan baku 

- Tenaga kerja 

 
Pengaruh 

Modal dan 

Bahan Baku 

 

Dependen: 

- Keuntungan 

Independen: 

- Produksi 

 terhadap   

 Pendapatan   

 Melalui   

 Produksi   

 Pengrajin   

 Patung Kayu   

 di Kecamatan   
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

 Sukawati 

Kabupaten 

Gianyar 

  terhadap pendapatan 

industri kerajinan 

patung kayu di 

Kecamatan Sukawati 

Kabupaten Gianyar. 

Variabel produksi 

merupakan variabel 

mediasi berpengaruh 

secara tidak 

langsung variabel 

modal dan bahan 

baku terhadap 
pendapatan. 

 

7 Windri Independen: Dependen: 

- Jumlah 

tenaga kerja 

- Tingkat 

pendidikan 

 
Independen: 

- Omzet 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

secara bersama-sama 

modal, jam kerja, 

jumlah tenaga kerja, 

dan tingkat 

pendidikan terhadap 

pendapatan UMKM 

sektor kuliner di di 

Kecamatan Lubuk 

Begalung Kota 

Padang Provinsi 

Sumatera Barat. 

Jurnal 

Horizon 

Pendidika 

n Publish 

by: 

Library of 

STKIP 

PGRI 

Sumatera 

Barat E- 

ISSN : 

2775- 

5770 Vol. 

1 No. 2 

(Mei 

2021) 

(367-383) 

 Oktaviana, - Modal 

 Ansofino, Yosi - Jam kerja 
 Eka Putri (2021)  

 
Pengaruh 

Modal, Jam 

Dependen: 

- Keuntungan 

 kerja, Jumlah  

 Tenaga Kerja,  

 dan Tingkat  

 Pendidikan  

 terhadap  

 Pendapatan  

 UMKM sektor  

 kuliner di  

 Kecamatan  

 Lubuk Begalung  

 Kota Padang  

8 Nirfandi Independen: Dependen: - Pengaruh modal 

terhadap pendapatan 

UMKM yaitu 

berpengaruh 

signifikan sejalan 

dengan hipotesis 

yang diajukan dan 

bernilai positif dan 
                                                                                        juga negatif, hal ini  

Jurnal 

 Gonibala, Vecky 

.A.J. 

- Modal 
- Jam kerja 

- Tenaga kerja Berkala 

Ilmiah 
 Masinambow,  Independen: Efisiensi 
 Mauna Th. B. Dependen: - Pendapatan Volume 

 Maramis (2019) - Keuntungan  19 No. 01 
    Tahun 

    2019 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

Analisis 

Pengaruh 

Modal dan Jam 

kerja terhadap 

Pendapatan 

UMKM di 

Kota 

Kotamobagu 

 menunjukan bahwa 

apabila modal 

ditingkatkan maka 

akan terjadi 

peningkatan dari segi 

pendapatan akan 

tetapi jika modal 

mengalami 

penurunan maka 

akan menurunkan 

segi pendapatan. 

- Jam kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pendapatan UMKM 

dan bernilai positif 

sejalan dengan 

hipotesis yang 

diajukan, hal ini 

menunjukan bahwa 

apabila jam kerja 

ditingkatkan maka 

akan terjadi 

peningkatan dalam 

segi pendapatan. 

- Modal dan jam kerja 

berpengaruh secara 

simultan artinya 

secara bersama-sama 

modal dan jam kerja 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

pendapatan UMKM 

- Hasil uji determinasi 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

    (R2) menunjukkan 

bahwa modal dan 

baya produksi 

berpengaruh sebesar 

60,3% terhadap 

pendapatan UMKM 
di Kota kotamobagu. 

 

9 Rusmini IMP 

dan Afrah 

Nabila Maghfira 

(2018) 

Pengaruh 

Modal, Jam 

Kerja, dan Lama 

Usaha terhadap 

Pendapatan 

Pedagang di 

Pasar Ikan Hias 

Mina Restu 

Purwokerto 

Utara 

Independen: 

- Modal 

- Jam Kerja 

 

Dependen: 

- Keuntungan 

Independen: 

- Tenaga kerja 

 
 

Dependen: 

- Omzet 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

modal dan lama usaha 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap pendapatan 

pedagang. Variabel 

jam kerja memiliki 

arah hubungan yang 

searah terhadap 

pendapatan pedagang, 

artinya semakin besar 

jam kerja maka 

semakin besar 

pendapatan pedagang. 

Sesuai dengan hasil 

penelitian Jafar dan 

Tjiptoroso dalam 

Firdausa (2012) yang 

membuktikan adanya 

hubungan langsung 

antara jam kerja 

dengan pendapatan. 

Setiap penambahan 

waktu operasi akan 

makin membuka 

peluang bagi 

bertambahnya omzet 

penjualan. 

Jurnal 

Ekonomi, 

Bisnis 

dan 

Akuntansi 

(JEBA), 

Vol.20, 

No.04. 

10 Fatimah 

Paradiba (2015) 

Independen: 

- Bahan baku 

Dependen: 

- Efisiensi 

biaya 

Dari hasil penelitian 

dapat di simpulkan 

bahwa efisiensi biaya 

bahan baku 

perpustak 

aan.unism 

uh.ac.id 

digilibad 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

 Analisis 

Efisiensi Biaya 

Bahan Baku 

terhadap 

Optimalisasi 

Tingkat Laba 

pada PT. 

Maruki 

Internasional 

Indonesia 

Dependen: 

- Keuntungan 

 memberikan 

pengaruh terhadap 

optimalisasi tingkat 

laba pada PT. 

Maruki Internasional 

Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa 

efisiensi biaya bahan 

baku pada PT. 

Maruki Internasional 

Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa 

efisiensi biaya bahan 

baku pada PT. 

Maruki Internasional 

dapat di jadikan 
sebagai salah satu 

acuan dalam 

mengoptimalisasikan 
laba perusahaan. 

 

11 M. Arifin Azhari Independen: Independen: 

- Tenaga kerja 
- Volume 

penjualan 

 

Dependen: 

- Pendapatan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 

(1) Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

modal terhadap 

pendapatan Bunga 

Zahra Cake and 

Cookies Kota Jambi, 

dibuktikan dengan 

nilai Thitung > Ttabel 

(9,925 > 1,688), 

signifikansi 0,000 < 

0,05, dan koefisien 

regresi sebesar 1,214; 

(2) Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

jam kerja terhadap 

pendapatan Bunga 

Zahra Cake and 

Cookies Kota Jambi, 
                                                                                      dibuktikan dengan  

Fakultas 

Ekonomi 

Dan 

Bisnis 

Islam 

Universita 

s Islam 

Negeri 

Sultan 

Thaha 

Saifuddin 

Jambi 

 (2020) 

Pengaruh 

- Modal 

- Jam kerja 

 Modal, Jam  

 kerja, dan 

Volume 

Penjualan 

Dependen: 

- Keuntungan 

 terhadap  

 Pendapatan  

 Bunga Zahra  

 Cake and  

 Cookies Kota  

 Jambi  
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Lanjutan Tabel 2.1 
 

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

    Nilai Thitung > 

Ttabel (3,566 > 
1,688), 0,001 < 
0,05, dan 

koefisien regresi 

sebesar 1,1057: 

(3) Terdapat 
pengaruh positif 

signifikan 

volume 

penjualan 

terhadap 
                                                                                                pendapatan.  
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan 

persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang 

telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, maka garis 

besar penelitian ini yaitu melihat pengaruh antara modal, bahan baku, dan jam kerja 

terhadap keuntungan pengusaha minuman milk tea boba di Kecamatan Tawang 

Kota Tasikmalaya melalui proses analisis data sebagaimana dapat dilihat dari 

kerangka teori. 

 

 

 
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Modal, bahan baku, dan jam kerja adalah faktor produksi yang mempengaruhi 

keuntungan. Mengelola modal adalah hal yang sangat penting dalam operasi, karena 

tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa uang. Bahan baku penting sebagai 

bahan pokok dalam pembuatan minuman milk tea boba. Begitupun jam kerja 

adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat 

Bahan Baku 

 
Keuntungan 

Jam Kerja 

Modal 
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minuman boba milk tea dari hal tersebut membuktikan bahwa antara modal, bahan 

baku, jam kerja, dan keuntungan memiliki pengaruh yang jelas. 

2.2.1 Hubungan Modal dengan Keuntungan Pengusaha Minuman Milk tea 

 

Boba di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya 

 

Hubungan modal dengan keuntungan adalah pengaruh awal dari terjadinya 

suatu proses yang mana input modal merupakan input terpenting untuk pembiayaan 

suatu produksi. Peningkatan jumlah produksi dalam sebuah usaha dapat 

dipengaruhi oleh besarnya tingkat modal. Berupa mesin dan alat pembuatan barang 

jadi merupakan modal tidak bergerak, modal tidak bergerak yaitu biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam satu produksi, jadi 

ketika modal meningkat maka keuntungan akan meningkat. 

Hubungan modal dengan keuntungan adalah pengaruh awal dari terjadinya 

suatu proses merupakan modal yang mana input modal merupakan input terpenting 

untuk pembiayaan suatu produksi. Peningkatan jumlah produksi dalam sebuah 

usaha dapat dipengaruhi oleh besarnya tingkat modal. Berupa mesin dan alat 

pembuatan barang jadi merupakan modal tidak bergerak, modal tidak bergerak 

yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam satu 

produksi, jadi ketika modal meningkat maka keuntungan akan meningkat. Jadi 

hubungan modal terhadap keuntungan adalah positif. 
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2.2.2 Hubungan Bahan Baku dengan Keuntungan Pengusaha Minuman 

 

Milk Tea Boba di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya 

 

Hubungan selanjutnya adalah bahan baku terhadap keuntungan, Setiap usaha 

dalam persaingan tinggi selalu kompetisi, pelaku bisnis harus memberikan 

perhatian penuh terhadap kualitas produk. Menurut Handoko (2005:55) dalam 

kutipan Herawati dan Mulyani (2016) kualitas adalah suatu kondisi dari 26 barang 

berdasarkan pada penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur yang telah 

ditetapkan. 

Bahan baku dalam penelitian ini merupakan nilai bahan baku yang digunakan 

berupa teh celup, susu kental manis, susu segar, dan gula pasir yang menunjang 

produksi minuman milk tea boba. Jika harga bahan baku meningkat maka 

perusahaan biasanya akan mengurangi pendapatan produksi yang dihasilkan untuk 

menekan jam kerja, atau perusahaan juga dapat memutuskan untuk meningkatkan 

harga jual output. Akan tetapi jika harga jual meningkat, maka permintaan akan 

output akan menurun dan produksi pun ikut menurun. Selain itu, apabila dilihat dari 

jumlah banyaknya bahan baku, apabila jumlah bahan baku meningkat maka 

produksi pun akan meningkat diikuti dengan keuntungan akan ikut meningkat, akan 

tetapi apabila jumlah bahan baku berkurang produksi akan ikut berkurang dan 

keuntungan akan menurun juga. Jadi hubungan antar bahan baku terhadap 

keuntungan adalah positif. 
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2.2.3 Hubungan Jam Kerja dengan Keuntungan Pengusaha Boba Milk Tea 

 

di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya 

 

Menurut Halim (2011:9), jam kerja adalah waktu yang di jadwalkan untuk 

peralatan yang dioperasikan atau waktu yang di jadwalkan bagi pegawai untuk 

bekerja jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas 

kerja. Alokasi waktu usaha atau jam kerja adalah total waktu usaha atau jam kerja 

usaha yang digunakan oleh seorang pedagang di dalam berdagang. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkat 

peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai untuk 

bekerja. Jam kerja bagi seseorang sangat menentukan efisiensi dan produktivitas 

kerja (Badudu dan Zain, 1994:134 ). 

Hubungan jam kerja terhadap laba bersih atau keuntungan memiliki hubungan 

positif, seperti peneliti terdahulu yang berjudul Analisis Pengaruh Modal Kerja dan 

Jam Kerja terhadap Pendapatan Bersih Pedagang Kaki Lima di Pasar Gotong 

Royong Batumarta oleh Sally Maria Bramana dan Rini Apriyani menunjukkan 

bahwa hasil penelitian antara jam kerja dengan laba bersih yaitu positif. 
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2.3 Hipotesis 

 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dibahas 

sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Diduga secara parsial modal dan jam kerja berpengaruh positif sedangkan 

bahan baku berpengaruh negatif terhadap keuntungan pengusaha minuman 

milk tea boba di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. 

2. Diduga secara bersama-sama modal, bahan baku, dan jam kerja berpengaruh 

terhadap keuntungan pengusaha minuman milk tea boba di Kecamatan 

Tawang Kota Tasikmalaya. 
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