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Industri kecil tempe merupakan industri kecil yang rentan mengalami fluktuasi 
perkembangan usaha ditinjau dari nilai investasi dan tenaga kerja di antara kelompok 
industri kecil lainnya di Kabupaten Semarang selama tahun 2008-2010. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah kondisi tenaga kerja dan 
nilai investasi pada industri kecil tempe  di Kabupaten Semarang? (2) Adakah pengaruh 
tenaga kerja dan nilai investasi terhadap terhadap nilai produksi pada industri kecil 
tempe di Kabupaten Semarang secara bersama-sama maupun parsial? 

Penelitian ini menggunakan penelitian populasi yang berjumlah 31 unit usaha.. 
Variabel dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja (X1), Nilai Investasi (X2) dan Nilai 
Produksi (Y) pada industri kecil tempe di Kabupaten Semarang.  Teknik pengumpulan 
data yang digunakan menggunakan  dokumentasi.  Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi 
program komputer SPSS 17. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan program komputer statistik SPSS 17 diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: Y =   85.508+ 0.482 X1 + 1.042X2. Dapat dimaknai tenaga kerja dan nilai 
investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai produksi.  Secara parsial 
tenaga kerja dan nilai investasi berpengaruh terhadap nilai produksi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara bersama-sama terdapat 
pengaruh positif antara variabel tenaga kerja dan nilai investasi terhadap nilai produksi 
pada industri kecil tempe di Kabupaten Semarang.  Secara parsial tenaga kerja dan nilai 
investasi berpengaruh positif terhadap nilai produksi.  

Saran dari penelitian ini adalah pemilik industri kecil tempe di Kabupaten 
Semarang hendaknya mencari dan membuka saluran baru pemasaran sehingga dapat 
meningkatkan jumlah dan nilai produksi, dan pada akhirnya dapat mengembangkan 
industri kecil ini serta melakukan inovasi produk sehingga dapat meningkatkan nilai 
produksi.  
 


