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SARI 

 

Rahman, Rizka.2012. Analisis Kinerja Produksi Industri Kecil Rokok Kretek di 
Kabupaten Kudus. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I : Dr. P. Eko Prasetyo, S.E, M.Si Pembimbing II : Shanty 
Oktavilia, S.E, M.Si 

Kata Kunci : Hasil Produksi, Modal, Tenaga Kerja, Bahan Baku. 

 Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 
terkenal di sektor industrinya, baik industri skala besar, menengah ataupun kecil. 
Salah satunya adalah industri rokok kretek. Produksi rokok dari tahun 2008 sampai 
2010 menurun, dilihat dari produksi Sigaret Kretek Tangan atau Sigaret Kretek 
Mesin. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Seberapa besar 
pengaruh modal, tenaga kerja dan bahan baku terhadap hasil produksi pada industri 
kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus? Tujuan yang ingin dicapai adalah 
mengetahui seberapa besar pengaruh modal, tenaga kerja dan bahan baku terhadap 
hasil produksi pada industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh industri kecil rokok kretek di 
Kabupaten Kudus sebesar 173 unit usaha, sedangkan sampel yang diambil sebesar 63 
unit usaha dilakukan dengan teknik Proporsional Random Sampling. Variabel 
penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu hasil produksi (Y) dan variabel 
independen yaitu modal (X1), tenaga kerja (X2), bahan baku (X3). Pengumpulan data 
digunakan metode angket terbuka, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif presentase dan regresi 
berganda menggunakan bantuan program komputer eviews. 
 Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dilakukan 
dengan program komputer statistik eviews diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut : Log LnY = -0.690334 + 0.937610 LnX1 + 0.155314 LnX2 + 0.159479 LnX3 
+ µt. Modal, tenaga kerja dan bahan baku secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
hasil produksi yang ditunjukan dengan Fhitung (111.2931) > Ftabel (2.53) dan sig = 
0.000 < 0.05 %. Secara parsial variabel modal berpengaruh positif terhadap hasil 
produksi rokok kretek di Kabupaten Kudus ditunjukkan dengan thitung modal = 7.1924 
> ttabel modal = 1.671 dan sig = 0.000 < 5%. Sedangkan variabel tenaga kerja 
ditunjukkan dengan thitung tenaga kerja = 1.6919 > ttabel tenaga kerja = 1.671 dan sig = 
0.095 > 5% tetapi < 10%. Bahan baku berpengaruh positif terhadap hasil industri 
rokok ditunjukan dengan thitung bahan baku = 3.281 > ttabel bahan baku  = 1.671 dan 
sig = 0.0017 < 5%.  

Kesimpulan penelitian ini adalah : Bahwa secara simultan variabel modal, 
tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pada 
industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. Sedangkan, secara parsial variabel 
modal dan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi, akan tetapi 
variabel tenaga kerja signifikan pada level 10%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan proses menjadi lebih baik dan meningkat. 

Pembangunan nasional bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi, stabilitas 

ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja yang nantinya akan mewujudkan 

kondisi ekonomi yang mantap dan berkesinambungan. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa sektor industri terutama industri manufaktur telah menggeser sektor 

pertanian dalam pembangunan, karena kondisi seperti ini nantinya akan 

menyebabkan dualisme dalam proses pembangunan. Sektor manufaktur yang 

modern, berbasis pada modal besar dan teknologi tinggi hidup berdampingan 

dengan sektor pertanian yang tradisionil dan kurang produktif. Dualisme dalam 

sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan kerajinan rumah tangga 

yang berdampingan dengan industri menengah dan besar (Mudrajat Kuncoro, 

2007 : 361-362). 

Menurut Mudrajat Kuncoro (2007 : 364) : Pengembangan industri kecil 

adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri 

manufaktur. Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah 

pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya 
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sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada 

gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan. 

Industri kecil cukup besar peranannya dalam proses pertumbuhan 

ekonomi, apalagi lokasinya banyak di pedesaan. Dampak positif karena 

pertumbuhan industri kecil akan memberikan dampak positif yaitu penyerapan 

tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap diharapkan akan mengurangi 

angka pengangguran dan kemiskinan dan sebagai pelengkap produksi pertanian 

bagi penduduk miskin. Krisis ekonomi menyebabkan turunnya kinerja sektor 

industri, jumlah industri berkurang, tetapi industri kecil dan kerajinan terus 

bertambah.  

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

provinsi Jawa Tengah dan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di 

sektor industri. Kondisi perekeonomian yang mendukung berdirinya pabrik 

menjadi peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten 

Kudus, dengan banyak berdirinya pabrik-pabrik mendorong sektor industri 

berkembang pesat di bandingkan sektor lain dalam penyumbang Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sebagai salah satu indikator makro 

dalam menilik keberhasilan pembangunan. Walaupun tolak ukur ini mulai 

bergeser pada tolak ukur penduduk miskin, akan tetapi pertumbuhan ekonomi 

memiliki kaitan erat dengan pemerataan pembangunan yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada jumlah penduduk miskin. 
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Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2010 (%) 

Sumber : Kudus Dalam Angka, 2011. 

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya prosentase PDRB tiap sektor di 

Kabupaten Kudus. Sektor industri memegang peranan penting dalam menopang 

perekonomian di Kudus karena memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat 

diandalkan sebesar 60,48%.  

Sektor industri merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB, semakin 

besar kontribusinya maka diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih 

banyak, penyerapan tenaga kerja tiap sektor dapat dilihat pada tabel 1.2  

 

 

 

 

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 

1 Pertanian 3,16 3,19 3,37 

2 Pertambangan dan Penggalian 0,04 0,04 0,03 

3 Industri Pengolahan 61,16 61,21 60,48 

4 Listrik, Gas & Air Bersih 0,34 0,38 0,39 

5 Bangunan 1,50 1,54 1,63 

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 27,54 27,29 27,69 

7 Pengangkutan & Komunikasi 1,96 1,96 1,99 

8 
Keuangan, Persewaan & Jasa 

Perusahaan 
2,16 2,28 2,24 

9 Jasa-jasa 2,14 2,11 2,17 

 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 
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Tabel 1.2 Tabel Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut 

Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2010 (jiwa) 

No Lapangan Pekerjaan Utama 2008 2009 2010 

1 Pertanian 54.909 65.140 43.752 

2 Penggalian 1.652 731 232 

3 Industri 149.234 151.515 137.822 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih - - 987 

5 Konstruksi 40.294 46.157 35.555 

6 Perdagangan 79.185 71.867 72.480 

7 Angkutan dan Komunikasi 18.144 23.601 15.312 

8 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 
2.541 3.159 5.291 

9 Jasa-jasa 31.155 44.739 36.129 

10 Lainnya - - - 

 Jumlah 377.114 406.909 347.560 

Sumber : Kudus Dalam Angka, 2011. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat 

pada sektor industri, meskipun mengalami fluktuasi sektor industri merupakan 

andalan Kabupaten Kudus untuk mengalami permasalahan pengangguran yang 

ada, hal ini terbukti dengan penurunan jumlah pengangguran tiap tahunnya. 

Jika dilihat dari skala usahanya di kota Kudus secara kuantitas jumlah 

unit usaha industri kecil lebih banyak daripada jumlah industri besar dan jumlah 

tenaga kerja yang diserap, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3 
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Tabel 1.3 Unit Usaha (Unit), Tenaga Kerja (Orang), Nilai Produksi 

(Juta Rp) Pada Industri Menengah Besar dan Kecil di Kabupaten Kudus 

Tahun 2008 – 2010 

a. Industri Kecil 2008 2009 2010 

Unit Usaha (unit) 10.442 10.442 10.598 

Tenaga Kerja (orang) 71.118 71.118 74.283 

Nilai Produksi (juta Rp) 2.667.938,169 2.801.389,200 3.964.107,708 

b. Industri menengah    

besar 
2008 2009 2010 

Unit Usaha (unit) 100 100 100 

Tenaga Kerja (orang) 142.732 142.732 142.732 

Nilai Produksi (Juta Rp) 75.771.554,60 75.771.554,60 75.771.554,60 

Sumber : Disperinkop dan UMKM Kudus, 2012. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah unit usaha, tenaga 

kerja, dan nilai produksi industri menengah besar dari tahun 2008 hingga tahun 

2010 stagnan atau tidak menunjukkan perubahan, hal ini dikarenakan tidak 

semua industri dapat menjadi besar karena banyak hal yang harus dipenuhi baik 

dari segi jumlah tenaga kerjanya maupun permodalan, sedangkan untuk industri 

kecil dari tahun 2008 stagnan hingga tahun 2009 akan tetapi nilai produksi yang 

dihasilkan bertambah. Pada tahun 2010 pertumbuhan industri kecil cukup bagus 

karena mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga prospek industri 

kecil cukup bagus untuk dikembangkan dan menanggulangi masalah 

ketenagakerjaan yaitu sempitnya lapangan kerja. 
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Tabel 1.4 Proporsi Pengangguran Kabupaten Kudus  

Tahun 2008 – 2010 

 

Tahun 

Jumlah Pencari 

Kerja 

(orang) 

Jumlah Angkatan 

Kerja (orang) 

Proporsi 

Pengangguran 

(%) 

2008 24.713 401.827 6,15 

2009 32.306 439.215 7,36 

2010 26.155 373.715 7,00 

  Sumber : Kudus Dalam Angka, 2011. 

 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten 

Kudus pada tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami fluktuasi naik turun, hal 

ini dikarenakan pada tahun 2009 banyak tenaga kerja yang diberhentikan karena 

industri banyak yang mengalami masalah sehingga jumlah pengangguran 

bertambah. 

Permasalahan pengangguran yang tidak ada habisnya menjadi pendorong 

tumbuhnya industri kecil karena industri kecil banyak membantu dalam 

penyerapan tenaga kerja. Terdapat 3 (tiga) alasan yang mendorong keberadaan 

industri kecil, yang pertama karena kinerja industri kecil cenderung lebih baik 

dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, industri kecil sering 

mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan 

teknologi. Ketiga, industri kecil diyakini memiliki keunggulan dalam hal 

fleksibilitas dibanding dengan industri besar. Industri kecil telah memegang 

peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah usaha dan 

pendapatan keluarga. 
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Tabel 1.5 Perkembangan Upah Minimum di Kabupaten Kudus 

Tahun 2008 – 2011 

Tahun Upah perbulan (Rp) 

2008 672.500,00 

2009 750.694,00 

2010 775.000,00 

2011 840.000,00 

 Sumber : Setda bagian perekonomian Kabupaten Kudus, 2012. 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa perkembangan upah di Kabupaten Kudus 

semakin meningkat, hal ini nantinya diharapkan agar kesejahteraan masyarakat 

semakin baik. 

Industri kecil yang banyak menyerap tenaga kerja ini diharapkan dapat 

membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan salah satu dari empat pilar 

pemerintah daerah yaitu pemberdayaan usaha mikro ekonomi kecil dan 

menengah (UMKM) dalam penyerapan tenaga kerja untuk mencapai 

kesejahteraan rakyat. Di Kabupaten Kudus terdapat bermacam-macam industri 

kecil yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat golongan 

menengah ke bawah dan tingkat pendidikan yang rendah salah satunya adalah 

industri kecil rokok kretek. Industri rokok di Kabupaten Kudus sudah dimulai 

sejak abad ke 19, pada saat itu secara tidak sengaja seorang warga menemukan 

barang yang memiliki nilai lebih yang berasal dari cengkeh dan tembakau 

dibungkus dengan kertas, seiring perkembangan zaman rokok mulai melekat 

dengan citra masyarakat Kudus dan industri rokok berkembang pesat. Kudus, 

sebagai salah satu pusat industri rokok terbesar kedua setelah Jawa Timur. 
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Disamping Industri berskala besar dan sedang, banyak industri rokok yang 

berusaha pada skala kecil, mikro bahkan rumah tangga. Sebagian besar dapat 

dikatakan berusaha dengan basis masyarakat. Berkaitan dengan karakter 

produknya, rokok termasuk produk yang dibatasi peredarannya sehingga 

dikenakan cukai. Berbagai aturan pembatasan tidak menyurutkan mereka untuk 

terus berusaha. Hal ini diduga terdapat nilai-norma dan kepercayaan sebagai 

komponen modal sosial yang bekerja dalam komunitas industri rokok tersebut. 

Disamping itu dilihat dari sejarahnya, kebanggaan sebagai cikal bakal kota kretek 

yang secara turun temurun diwariskan menjadi motif berusaha yang tidak mudah 

untuk dialihkan kepada produk lain.  

Tabel 1.6  Perkembangan Seluruh Jenis Produksi Rokok di 

Kabupaten Kudus Tahun 2008-2010 (batang) 

No Tahun 
Jenis 

Jumlah 
SKT SKM Klobot 

1 2008 18.518.147.214 42.756.952.200 10.265.970 61.285.365.384 

2 2009 17.802.238.888 41.599.662.358 4.515.200 59.406.416.446 

3 2010 17.330.300.118 41.078.181.304 5.884.900 58.414.366.322 

Sumber : Kudus Dalam Angka, 2011. 

Keterangan : SKT : Sigaret Kretek Tangan 

  SKM : Sigaret Kretek Mesin 

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa jumlah nilai produksi industri rokok di 

Kabupaten Kudus baik dari SKT, SKM, atau Klobot dari tahun 2008-2010 

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan berlakunya regulasi pemerintah 

dalam menindaklanjuti banyaknya rokok yang tidak memiliki izin (ilegal) 
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sehingga banyak industri kecil rokok di Kabupaten Kudus yang gulung tikar. 

Besarnya nilai produksi tersebut ditopang oleh industri rokok besar. 

Industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus mencapai 1.800 unit 

usaha pada tahun 2007, tahun tersebut merupakan masa keemasan bagi para 

pengusaha rokok kecil karena masih ada kebebasan dalam mengembangkan 

usahanya dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Selain 

industri kecil rokok, di Kabupaten Kudus terkenal dengan industri besar rokok 

Djarum, Sukun maka dari itu tidak heran bahwa sektor industri merupakan sektor 

utama penyangga pendapatan daerah. 

Tabel 1.7 Perkembangan Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten 

Kudus tahun 2008 – 2011 

No Tahun Unit Usaha 
Tenaga Kerja 

(orang) 

Nilai Produksi (Juta 

Rp) 

1 2008 562 196.000 843.000 

2 2009 239 98.000 358.500 

3 2010 209 89.889 259.500 

4 2011 173 85.665 227.000 

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM, 2012. 

 

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa jumlah industri kecil rokok kretek 

semakin menurun dari tahun 2008 hingga tahun 2011, hal ini dikarenakan 

menurunnya daya saing industri dan menghadapi berbagai permasalahan baik 

faktor eksternal maupun internal, harga bahan baku yang semakin mahal 

membuat para pengusaha rokok kretek kecil kesulitan untuk menekan biaya 

produksi yang nantinya akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan 
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penurunan nilai produksi. Selain itu karena adanya regulasi pemerintah, 

kebijakan tarif pengenaan cukai pada batang rokok yang dirasa mahal membuat 

banyak pabrik rokok kretek kecil berjatuhan karena tidak mampu mengeluarkan 

biaya lebih banyak lagi dalam memproduksi, jumlah pabrik rokok kretek kecil 

yang awalnya mencapai ribuan sekarang tinggal 173 unit usaha.  

Tabel 1.8 Sebaran Industri Rokok Kecil Menurut Kecamatan  

Tahun 2011 

No Kecamatan Unit Usaha 

1 Gebog 35 

2 Dawe 24 

3 Kaliwungu 20 

4 Kota 24 

5 Mejobo 18 

6 Jekulo 15 

7 Unda’an 10 

8 Jati 14 

9 Bae 13 

Jumlah 173 

Sumber : Dinas Perindustrian UMKM Kabupaten Kudus, 2012. 

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa penyebaran industri kecil rokok kretek di 

tiap kecamatan di Kabupaten Kudus berbeda-beda, Kecamatan Gebog 

merupakan kecamatan yang memiliki jumlah industri kecil rokok yang paling 

banyak. 

Permasalahan industri kecil rokok sangat beragam, dalam hal modal 

misalnya, modal merupakan langkah awal pengusaha untuk memulai produksi 

apabila pengusaha kekurangan modal maka akan kesulitan  sehingga produksi 
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yang dihasilkan akan turun. Permasalahan lain adalah terkendalanya bahan baku, 

harga bahan baku untuk memproduksi rokok semakin mahal, yaitu cengkeh dan 

tembakau yang berfluktuasi sehingga banyak pengusaha rokok kecil tidak 

mampu menekan biaya produksi yang semakin mahal dan akhirnya gulung tikar. 

Industri rokok di Kabupaten Kudus bersaing satu sama lain, tidak heran 

jika industri rokok kecil banyak yang bangkrut karena tekanan dari sesamanya. 

Selain itu, penjiplakan merk rokok juga menjadi salah satu alasan agar industri 

tersebut tetap beroperasi. Sistem pasar persaingan sempurna yang diantara 

sesame produsen rokok saling menjatuhkan jelas terjadi.  

 Rokok erat kaitannya dengan cukai, tarif cukai yang semakin bertambah 

menyebabkan para pengusaha rokok kecil mengeluh, karena selain terkendala 

dari bahan baku yang harganya berfluktuasi, mereka juga keberatan apabila harga 

menjadi mahal karena sasaran mereka adalah masyarakat golongan menengah 

kebawah.  

Kabupaten Kudus merupakan penghasil cukai tembakau yang sangat 

potensial bagi negara. Tahun 2011 dihasilkan cukai sebesar 18,78 triliun rupiah, 

yang terdiri dari cukai hasil tembakau 99,44%, cukai lainnya sebesar 0,003% dan 

penerimaan lainnya 0,55%. (Statistik Daerah Kabupaten Kudus, 2012) 
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Sumbangan cukai rokok dari Kabupaten Kudus pada tahun 2011 Rp 

18,78 triliun (dari target 17,4 triliun) dan pada tahun 2012 ditargetkan Rp 19,1 

triliun. Penerimaan negara dari cukai rokok Kudus ikut menyumbang penerimaan 

cukai nasional yang tahun 2011 diplot Rp 62,759 triliun, dan tahun 2012 

ditargetkan Rp 72 triliun mengingat tahun ini ada kenaikan cukai rata-rata 16,3 

persen lewat produksi hasil tembakau yang diperkirakan 268,4 miliar batang.  

Kampanye cukai ilegal dan Permenkeu Nomor 200 Tahun 2008 yang 

mewajibkan bangunan industri rokok kecil 200 m
2
 ikut menekan industri  rokok 

rumahan. Ketergantungan masyarakat Kudus terhadap industri  rokok sangat 

tinggi karena sedikitnya 100 ribu dari 700 ribu penduduk kota itu 

menggantungkan hidupnya dari industri itu. 

Berdasarkan kenyataan mengenai perkembangan produksi industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus, maka penulis tertarik untuk meneliti “Analisis 

Kinerja Produksi Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus.”  

1.2 Rumusan Masalah 

Industri kecil memiliki peranan penting bagi perekonomian di suatu 

daerah, karena memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja 

dan mengurangi angka pengangguran. Industri merupakan tiang penyangga 

perekonomian utama di Kabupaten Kudus, dengan banyak berkembangnya 



13 

 

 

 

industri baik yang berskala besar, menengah maupun kecil diharapkan dapat 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.  

Industri kecil berkembang dengan baik di Kabupaten Kudus, salah 

satunya adalah industri kecil rokok kretek. Perkembangan industri kecil 

dihadapkan pada berbagai kendala diantaranya jumlah unit usahanya yang 

banyak dan mampu menyerap tenaga kerja banyak tetapi disisi lain terkendala 

dari sisi permodalan karena relatif kecil, selain itu industri kecil rokok yang pada 

mulanya jumlahnya cukup banyak ternyata dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan unit usaha dan tenaga kerja. 

Dengan bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dalam industri 

kecil bermacam-macam baik faktor eksternal maupun internal maka yang 

menjadi permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap hasil produksi pada industri 

kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap hasil produksi pada 

industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh bahan baku terhadap hasil produksi pada 

industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah mengukur : 

1. Pengaruh modal terhadap hasil produksi pada industri kecil rokok kretek di 

Kabupaten Kudus. 

2. Pengaruh tenaga kerja terhadap hasil produksi pada industri kecil rokok 

kretek di Kabupaten Kudus. 

3. Pengaruh bahan baku terhadap hasil produksi pada industri kecil rokok 

kretek di Kabupaten Kudus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis  

Memperoleh pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

yang mempengaruhi perkembangan nilai produksi industri kecil rokok 

kretek di Kabupaten Kudus dan variabel apa yang paling dominan terhadap 

perkembangan produksi industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. 
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b.  Manfaat Praktis 

1. Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang kinerja 

produksi industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. 

2. Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan yang 

berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Kudus khususnya 

untuk produksi rokok kretek di Kabupaten Kudus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Industri 

Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan 

pengertian industri yang pada umumnya dimengerti orang (Sadono Sukirno, 

2005:194). Pengertian yang umum, industri pada hakikatnya berarti perusahaan 

yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke 

dalam sektor sekunder. Teori ekonomi, industri diartikan sebagai kumpulan 

firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang 

terdapat dalam suatu pasar. Firma (perusahaan) adalah suatu badan usaha yang 

menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang yang 

dibutuhkan masyarakat. 

Industri merupakan kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi dengan menambah nilai barang tersebut. 

Industri sering disebut dengan kegiatan manufaktur (manufacturing), istilah 

industri sangat luas dapat dikaitkan dengan kegiatan manusia di bidang ekonomi. 

Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri 

kecil dan rumahtangga. Menurut BPS industri di bedakan menjadi : 

1. Industri Besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang 

atau lebih. 
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2. Industri Sedang adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 orang 

sampai 99 orang. 

3. Industri Kecil dan Rumah tangga adalah perusahaan dengan jumlah tenaga 

kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan industri rumahtangga 

adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang. 

Kegiatan ekonomi sangatlah luas, jika tingkat perkembangan industri 

disuatu negara atau daerah semakin maju maka jenis industri didalamnya pun 

akan berbeda-beda. Penggolongan jenis industri ini didasarkan pada kriteria 

tenaga kerja, upah, modal, biaya bahan baku, keadaan ekonomi suatu negara, 

investasi atau teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. 

Sedangkan menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan tahun 

2002, industri juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat investasinya, yaitu :  

1.  Industri besar dengan tingkat investasi lebih dari 1 milyar rupiah.  

2. Industri sedang dengan tingkat investasi antara 200 juta sampai 1 

milyar rupiah  

3. Industri kecil dengan tingkat investasi antara 5 juta sampai 200 juta 

rupiah.  

4. Industri kerajinan rumah tangga dengan tingkat investasi kurang dari 5 

juta rupiah.  
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2.1.1 Industri Kecil 

Industri kecil adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 

orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha. Sedangkan Industri 

Rumah Tangga adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling banyak 4 orang, 

termasuk pengusaha. Unit usaha tanpa pekerja termasuk dalam kategori ini. 

Sedangkan Industri Menengah dan Besar adalah unit usaha yang tenaga kerjanya 

lebih dari 20 orang (BPS, 1999). 

Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh industri kecil ( Tulus 

Tambunan, 1997 : 112-113 ) adalah sebagai berikut : 

1. Sangat padat karya dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat 

banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata-

rata pertahun sangat tinggi, sehingga upah minimum tenaga kerja khususnya 

dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif murah 

dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia dengan jumlah 

penduduk atau angkatan kerja yang lebih sedikit. 

2. Industri kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk-produk 

sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal tinggi. 

3. Industri kecil di Indonesia masih merupakan industri yang membuat produk-

produkyang bernuansa kultural seperti kerajinan dari kayu dan rotan atau 

ukirukiran yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat 

di masing-masing daerah. 
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4. Kegiatan industri kecil masih sangat agricultural based karena mempunyai 

banyak komoditi komoditi pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil. 

5. Pengusaha-pengusaha industri kecil lebih banyak menggantungkan diri pada 

kemampuan sendiri atau pinjam dari sumber informal untuk modal kerja dana 

industri. 

Kelemahan industri kecil terutama dalam hal kemampuannya untuk 

bersaing masih lemah, tidak hanya di pasar domestik terhadap produk-produk dari 

industri besar dan menengah atau impor tetapi juga di pasar ekspor. 

Klasifikasi industri kecil menurut Departemen Perindustrian ( 

Wie,1994:111 ) antara lain : 

1) Industri Kecil Moderen yang meliputi: 

1. Menggunakan teknologi yang proses madya (intermediate process 

technologies). 

2. Mempunyai skala produksi yang terbatas. 

3. Tergantung pada litbang dan usaha-usaha  perekayasaan (industri 

besar) 

4. Dilibatkan dalam sistem produksi  industri besar dan menengah dan 

dengan pemasaran domestik dan ekspor. 

5. Menggunakan mesin khusus dan alat perlengkapan modal lainya. 
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2) Industri kecil Tradisional 

Ciri-cirinya antara lain : 

1. Teknologi yang di gunakan sederhana. 

2. Teknologi pada unit pelayanan teknis (UPT) yang di sediakan oleh 

departeman perindustrian sebagai bagian dari bantuan teknis. 

3. Mesin dan alat peralatan modal lainya yang di gunakan relatif 

sederhana. 

4. Biasanya lokasinya banyak yang di daerah pedesaan. 

3) Industri Kerajinan Kecil 

Industri kerajinan kecil meliputi industri kecil yang sangat beraneka 

ragam mulai dari industri kecil yang menggunakan teknologi proses 

sederhana, sampai industri kecil yang menggunakan proses madya atau malah 

teknologi proses maju. Selain potensinya untuk menyediakan lapangan kerja 

dan kesempatan kerja untuk memperoleh pendapatan bagi kelompok-

kelompok yang berpendapatan rendah, terutama di daerah pedesaan, industri 

kerajinan kecil juga didorong atas landasan budaya yakni mengingat peranan 

pentingnya dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. 

Industri kecil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah industri kecil 

rokok di Kabupaten Kudus yang jumlah tenaga kerjanya antara 5 sampai 20 

orang (Disperinkop UMKM, Kabupaten Kudus). 
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2.2 Produksi  

2.2.1 Konsep Produksi 

Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana 

sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada 

diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa (Assauri, 1995). 

Miler dan Miner ( 2000 ) menyatakan produksi merupakan konsep arus. 

Apa yang dimaksud konsep arus (flow concept) disini adalah produksi merupakan 

kegiatan yang diukur sebagai tingkat-tingkat output per unit periode/waktu 

Sedangkan outputnyan sendiri senantiasa diasumsikan konstan kualitasnya. Jadi 

bila kita berbicara mengenai peningkatan produksi, itu berarti peningkatan output 

dengan mengasumsikan faktor – faktor yang lain yang sekiranya berpengaruh 

tidak berubah sama sekali (konstan). 

Konsep produksi analisis produksi berfokus pada penggunaan masukan 

input yang efesien untuk menciptakan output. menyatakan bahwa produksi barang 

dan jasa dengan sasaran menetapkan cara yang optimal menggabungkan input 

untuk meminimumkan biaya. Untuk menjelaskan konsep produksi, perlu dikaji 

lebih jauh tentang konsep hubungan antara input dan output yang disebut dengan 

fungsi produksi (production function). 

Produksi merupakan hasil akhir dari suatu proses ekonomi dengan 

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Hal ini mengandung pengertian 
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bahwa kegiatan produksi merupakan berbagai kombinasi input untuk 

menghasilkan output. 

Macam-macam faktor produksi : 

a. Tanah (land) atau sumber daya alam (natural resources) 

b. Tenaga kerja manusia (labour) atau sumber daya manusia (human resources) 

c. Modal (capital) 

d. Kecakapan tata laksana (Managerial skill) 

 

2.2.2 Fungsi Produksi 

Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi 

(input) (Boediono , 2001 : 64 ,Hotchkinns dan Kaufmann, 2000 :176) . Faktor 

produksi merupakan hal yang mutlak dalam proses produksi karena tanpa faktor 

produksi kegiatan produksi tidak akan menggambarkan teknologi yang dipakai 

oleh suatu perusahaan , suatu industri atau suatu perekonomian secara 

keseluruhan. Fungsi produksi juga menggambarkan tentang metode produksi 

yang efisien secara teknis, dalam arti dalam metode produksi tertentu kuantitas 

bahan mentah yang digunakan adalah minimal dan barang modal yang lainpun 

minimal. Metode produksi yang efisien merupakan hal yang sangat diharapkan 

oleh produsen.  
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Fungsi Cobb-Douglass adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan 

dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut variabel independen, 

yang menjelaskan kombinasi antara tenaga kerja dan modal sedangkan variabel 

dependen atau variabel yang menjelaskan fungsi produksi tertentu. (Salvatore, 

1994:159). 

Secara sistematis fungsi produksi Cobb-Douglass dapat ditulis dengan 

persamaan: 

Q=T  

Keterangan:  

Q = Hasil Produksi(Output) 

K = Input Modal Kerja 

L = Input Labour ( tenaga kerja) 

T = Parameter Efisiensi atau Koefisien Teknologi 

α = Elastisitas Input Modal Kerja 

β = Elastisitas Input tenaga kerja 

Dalam teori Cobb-Douglass juga berlaku asumsi The Law Of Diminishing 

Return 0 > α/β < 1 . Artinya bahwa faktor produksi dapat diubah terus menerus 

ditambah satu unit mulanya produksi total akan semakin banyak pertumbuhanya, 

tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin 

berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. 
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Secara sederhana fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditulis Q dengan dua 

input (K dan L) dan memodifikasinya dengan memasukan faktor teknologi, dan 

kekayaan alam dapat ditulis dengan rumus: 

Q= f (K,L,R,T) 

Dimana= 

Q= Jumlah produksi (output) 

K= Jumlah modal yang digunakan 

L= Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

T= Teknologi yang digunakan 

R= Kekayaan alam 

Atau bisa juga dengan model rumus seperti di bawah ini: 

Q=f(X1, X2, X3,.....................Xn) 

Q                                               = Tingkat Produksi(output) 

X1, X2, X3,..........................Xn = Berbagai input yang digunakan 

X1                                               = Modal 

X2                                               = Tenaga Kerja 

X3                                               = Bahan Baku  

Fungsi produksi merupakan hubungan antara output fisik dengan input-

input fisik. Konsep tersebut didefinisikan sebagai skedul atau persamaan 

matematis yang menunjukkan kuantitas maksimum output yang dapat dihasilkan 

dari serangkaian input, ceteris paribus. Ceteris paribus disini mengacu terutama 

kepada berbagai kemungkinan teknik atau proses produksi yang ada untuk 
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mengolah input tersebut menjadi output. Pada setiap proses produksi, faktor-

faktor produksi tersebut digunakan dalam kombinasi tertentu. Misalnya dari 

faktor-faktor produksi yang digunakan itu input X1, penggunaan terus ditambah 

sedangkan input yang lain tetap, maka fungsi produksi dianggap tunduk pada 

hukum yang disebut The Law of Diminishing Returns. Hukum ini mengatakan 

bahwa “Bila satu macam input penggunaannya terus ditambah sedang input-

input yang lain penggunaannya tidak berubah, maka tambahan output yang 

dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula 

menaik akan tetapi kemudian menurun bila input tersebut ditambah.Untuk 

selanjutnya, input yang berubah itu dinamakan input variabel. Tambahan output 

yang diperoleh karena adanya tambahan satu unit input tersebut dinamakan 

Marginal Physical Product (MPP). (Salvatore, 1994:149). 

Hubungan antara output dan input variabel digambarkan dalam suatu 

grafik maka akan didapat suatu kurva yang dinamakan kurva Total Physical 

Product (TPP). Kurva Total Physical Product (TPP) ini didefinisikan sebagai 

kurva yang menunjukkan tingkat produksi total (Q) pada berbagai tingkat 

penggunaan input variabel dan input lainnya dianggap tetap, sehingga: 

TPP = f (X1, X2, ... Xn) 

Konsep lain yang penting dalam proses produksi adalah produksi 

marginal (Marginal Physical Products, MPP) dan produksi rata-rata (Average 
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Physical Products, APP).  

Produksi Marginal (Marginal Physical Products, MPP), yaitu tambahan 

output karena tambahan 1 input dimana input-input lain tetap. Secara geometris, 

MPP merupakan slope dari kurva fungsi produksi. Dengan kata lain, MPP 

merupakan turunan pertama dari fungsi produksi. 

MPP = ∂ TPP  = Δ TPP 

   ∂ X      Δ X 

Produksi rata-rata (Average Physical Products, APP), yaitu produksi total 

dibagi dengan jumlah input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output 

total. Secara grafis, kurva APP merupakan slope dari garis yang ditarik dari titik 

origin ke kurva TPP.  

APP = TPP 

   X 

2.2.2.1 The Law Of Diminishing Return  

Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang menerangkan arah umum 

dan tingkat perubahan umum output perusahaan bila salah satu sumber yang 

digunakan berubah – ubah jumlahnya. Hukum ini menerangkan jika salah satu 

input ditambah secara terus – menerus maka produksi total akan semakin 

meningkat sampai pada suatu tingkat tertentu ( titik maksimum ) dan apabila 
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sudah pada tingkat maksimum tersebut faktor produksinya terus ditambah maka 

produksi total akan semakin menurun. 

      Q 

 

      TPP 

 

           X 

        Q 

 

    I    II      III             APPx 

              X 

      MPPx 

Gambar 2.1 The Law of Diminishing Return 

Berdasarkan gambar 2.1 fungsi produksi dibagi menjadi 3 tahap : 

Tahap I : terjadi pada saat kurva MPP diatas kurva APP yang meningkat. 

MPP yang meningkat menunjukkan MC yang menurun sehingga jika input 

ditambah maka MPP akan menghasilkan MC atau tambahan ongkos per unit 
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yang semakin menurun. Dengan demikian tidak rasional jika produsen 

berproduksi di daerah ini. Tahap I ini akan berakhir pada titik dimana MPP 

memotong kurva APP di titik maksimum. 

Tahap II : Terjadi pada saat kurva MPP menurun dan berada di bawah 

kurva APP, tapi masih lebih besar dari nol. Pada awal tahap ini, efisiensi input 

variabel mencapai titik puncak. Sedangkan pada akhir tahap ini, efisiensi input 

tetap mencapai puncaknya, yaitu pada saat kurva TPP mencapai titik maksimum. 

Tahap III : Terjadi pada saat kurva MPP negatif. Hal ini dikarenakan 

rasio input variabel terhadap input terlalu besar sehingga TPP menurun. 

2.2.3 Nilai Produksi 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang 

yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang 

selanjutnya akan dijual atau sampai ketangan konsumen. Naik turunnya 

permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan 

berpengaruh apabila permintaan hasil produksi perusahaan dari industri 

meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya untuk 

maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 
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Nilai output suatu daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan hasil 

produksi dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang memproduksi barang 

yang sama. Para pengusaha akan membutuhkan sejumlah uang yang akan 

diperoleh dengan tambahan perusahaan tersebut, demikian juga dengan tenaga 

kerja, apabila jumlah output dihasilkan oleh perusahaan yang jumlahnya lebih 

besar maka akan menghasilkan output yang besar pula, sehingga semakin banyak 

kemungkinan untuk terjadi penambahan output produksi (Martz, 1990:23). 

Nilai produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

nilai barang yang merupakan hasil akhir proses produksi pada industri kecil rokok 

di Kabupaten Kudus dalam satu bulan tertentu, yang dihitung dalam satuan 

rupiah, setelah dikalikan dengan harga jual per unit produksi. 

2.3 Modal 

2.3.1 Konsep Modal 

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah uang atau sejumlah nilai uang 

yang dipergunakan dalam membelanjani semua keperluan usaha. Modal dalam 

pengertian umum mencakup benda-benda seperti tanah, gedung, mesin-mesin, 

alat-alat perkakas dan barang produktif lainnya untuk kegiatan usaha (Sriyadi, 

2001:110). 
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Menurut Suprihanto (1997:11), ada beberapa konsep tentang pengertian 

modal kerja yaitu : 

1. Konsep kuantitatif, modal kerja adalah jumlah keseluruhan dari aktiva 

lancar atau disebut modal kerja bruto ( gross working capital ). 

2. Konsep kualitatif, modal kerja adalah sebagian aktiva lancar yang benar-

benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu 

likuiditasnya. Dengan kata lain, modal kerja ini merupakan kelebihan 

aktiva lancar di atas utang lancar. Oleh karena itu disebut modal kerja 

netto    ( net working capital ). 

3. Konsep fungsional, modal kerja ditinjau berdasarkan fungsinya  dalam 

menghasilkan pendapatan atau income perusahaan.  

Sedangkan menurut Soekartawi (1990:68) ada 2 macam modal yaitu : 

1. Modal tidak bergerak (tetap) merupakan biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi tersebut. 

Modal tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin 

2. Modal tidak tetap, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi dan habis dalam satu kali proses produksi tersebut. 

Sumber penambahan modal oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua 

sumber yaitu : 

1. Sumber Intern ( Internal Source ) adalah modal yang dihasilkan oleh 

perusahan sendiri dari aktivitas operasi. Macam-macamnya antara lain : 
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1) Laba yang ditahan  

2) Penjualan aktiva tetap yang dilaksanakan oleh perusahaan. 

3) Keuntungan surat-surat berharaga/efek diatas harga normal. 

4) Cadangan penyusutan. 

2. Sumber Ekstern ( External Source ) adalah modal yang berasal dari luar 

aktivitas perusahaan. Macam-macamnya antara lain : 

1) Bank  

2) Pasar modal 

 

2.3.2 Modal Industri Kecil Rokok Kretek  

Modal industri kecil rokok kretek adalah dana yang digunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan dalam proses produksi atau bisa disebut modal 

kerja (Working Capital).  

2.4 Tenaga Kerja 

2.4.1 Konsep Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang Tahun 1969 pasal 1 yaitu tentang ketentuan 

pokok mengenai tenaga kerja yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.  

Menurut Payaman Simanjutak (1998:1) sumber daya manusia atau human 

resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia 

mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses 
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produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang 

diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk mrnghasilkan barang dan 

jasa. Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang 

mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja 

berarti mampu melaksanakan kegiatan yang bersifat ekonomis, yaitu bahwa 

kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat. 

Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang 

dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja 

tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. 

Negara-negara berkembang seperti Indonesia, persediaan tenaga kerja 

dapat dikatakan tak terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah serta pertumbuhan 

penduduk yang tinggi. Tenaga kerja yang tersedia sebagian besar memiliki 

pendidikan rendah dan minim keterampilan. Menurut Arfrida BR (2003: 22) 

penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Jumlah penduduk dan struktur umur  

Semakin banyak unsur penduduk dalam usia anak-anak, semakin kecil 

jumlah yang tergolong tenaga kerja.  

2. Jam kerja  

Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja 

setiap minggu. Oleh sebab itu, analisa penyediaan tenaga kerja tidak cukup 
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hanya memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi juga 

memperhatikan waktu atau jam orang itu bekerja dalam seminggu. 

 

 

3.  Produktifitas kerja  

 

Produktifitas kerja seseorang dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-tiap 

individu, tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima serta kemampuan 

manajemen. 

Dalam proses kegiatannya, tenaga kerja selalu memadukan aspek fisik 

dan mental. Menurut Barthos (1999 : 280) tenaga kerja dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1. Tenaga kerja fisik 

Tenaga kerja yang berdasarkan atau lebih mengandalkan kerja otot atau 

anggota badan atau kekuatan jasmaniah yang berupa kekuatan tangan dan 

kaki semata. 

2. Tenaga kerja yang berdasarkan mental rohaniah 

Tenaga kerja ini lebih mengandalkan kerja otak, akal dan pikirannya 

dibanding kegiatan fisiknya. 

2.4.2 Tenaga Kerja Industri Kecil Rokok Kretek  

   Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga 

manusia yang digunakan dalam proses produksi dengan mengubah beberapa 
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barang yang disebut input menjadi barang-barang lain yang disebut output 

pada industri kecil rokok di Kabupaten Kudus yang dihitung dalam satuan 

orang. 

2.5 Bahan Baku 

2.5.1 Konsep Bahan Baku 

Suatu perusahaan membutuhkan bahan baku untuk memperlancar proses 

produksinya. Bahan baku merupakan hal yang penting dalam proses produksi, 

karena jika bahan baku yang digunakan kurang maka akan menghambat kegiatan 

produksi. Menurut Syamsuddin (2001:281) bahan baku adalah persediaan yang 

dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya 

menjadi barang jadi atau produk akhir perusahaan. 

 

2.5.2 Bahan Baku Industri Kecil Rokok Kretek 

Bahan baku utama yang digunakan dalam industri kecil rokok kretek 

adalah tembakau dan cengkeh, selain bahan utama tersebut ditambahkan juga saus 

agar aromanya menjadi wangi yang kemudian diolah menjadi rokok yang 

digunakan dalam 1 bulan (Rp). Bahan baku didapatkan dari luar daerah seperti 

Temanggung dan Malang. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini selain menggunakan buku-buku, artikel dan jurnal penelitian 

sebagai literatur, juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan adalah: 

1. Pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap hasil produksi pada industri kecil 

tekstil di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan (Pendekatam teori Cobb 

Douglass) (Harmoko, 2008).  

Populasi dalam penelitian yaitu 137 industri kecil tekstil. Sampel berjumlah 

35 industri kecil yang pengambilannya dengan teknik random sampling 

sebesar 25% dari populasi. Variabel penelitian yang digunakan X1 (modal 

kerja), X2 (tenaga kerja) dan Y (hasil produksi). Persamaan regresi didapat Y 

= 4,009 + 0,004 X1 + 0,927 X2. Secara simultan (uji statistik F) faktor modal 

kerja dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pada 

industri kecil tekstil sebesar 90,60 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor – faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Secara parsial 

hanya tenaga kerja yang berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pada 

industri kecil tekstil di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. 

2. Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja dan Teknologi Terhadap Nilai Produksi 

Pada Industri Kecil Makanan dan Minuman di Ungaran Tahun 2010 (Arya 

Tyagita,2012). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh industri kecil makanan minuman di 

Ungaran yang berjumlah 121 unit usaha. Teknik pengambilan sampel yang 
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berjumlah 47 unit usaha dilakukan dengan proporsional cluster random 

sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah Modal Kerja (X1), Tenaga 

Kerja (X2), Teknologi (Dummy), dan Nilai Produksi (Y) pada industri kecil 

makanan minuman di Ungaran. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi 

linear berganda dengan menggunakan program komputer statistik SPSS 17 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : LnY = 2,496 + 1,204 LnX1 + 

0,612 LnX2 - 0,103 DUMMY. Modal kerja, tenaga kerja, dan teknologi 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai produksi yang ditunjukkan 

dengan Fhitung (77,948) > Ftabel (2,713). Secara parsial modal kerja dan 

tenaga kerja berpengaruh terhadap nilai produksi, hal ini ditunjukkan oleh 

thitung (11,401) untuk variabel modal kerja, dan (3.377) untuk variabel 

tenaga kerja yang lebih besar dari ttabel (1,291). Sedangkan secara parsial 

teknologi tidak berpengaruh terhadap nilai produksi. 

3. Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja dan Teknologi  Terhadap Nilai Produksi 

Pada Industri Kecil Makanan dan Minuman di Kota Semarang ( Bima Marga 

Sentosa,2010). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh industry kecil makanan dan minumam 

di Kota Semarang yang berjumlah 703 unit usaha. Teknik pengambilan 

sampel yang berjumlah 88 unit usaha dilakukan dengan proporsional cluster 

random sampling. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear 

berganda dengan menggunakan program statistik SPSS versi 15 diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : LnY = 4,947  + 0,725 Ln X1 + 0,188 
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LnX2 – 0,053 DUMMY. Modal kerja, tenaga kerja, dan teknologi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap nilai produksi, hal ini ditunjukkan oleh t 

hitung (15,354) untuk variable modal kerja, dan (2,701) untuk variable tenaga 

kerja yang lebih besar dari t table (1,663). Sedangkan secara parsial teknologi 

tidak berpengaruh terhadap nilai produksi. 

4. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol 12 No. 1, Pengaruh Modal Kerja dan 

Tenaga Kerja Terhadap Hasil Produksi Pada Industri Rumah Tangga Batik 

(Y. Titik Haryati dan Mohamad Mirwan, 2003)  

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha industri rumah tangga batik di 

Desa Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang 

sekaligus menjadi sampel yang berjumlah 32 orang. Metode analisis data 

yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Dari uji keberatian, 

diketahui F hitung > F table oleh karena itu menerima hipotesis kerja (Ha) dan 

menolak hipotesis nol (Ho) secara simultan sebesar 93,6%. Secara parsial, 

modal kerja berpengaruh terhadap hasil produksi. Sumbangan efektif yang 

diberikan sebesar 84,10% untuk modal kerja dan 9,49% untuk tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan ada pengaruh antara 

modal kerja dan tenaga kerja terhadap hasil produksi pada rumah tangga batik 

di Desa Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.  

2.7 Kerangka Berfikir 

Pengembangan industri kecil saat sekarang ini sangat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya disekitar industri tersebut berada, 
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namun juga bagi masyarakat yang termasuk dalam wilayah pemasaran 

produksi industri itu. Selain itu penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri-

industri kecil juga tidaklah sedikit. Ditambah lagi industri-industri kecil dapat 

lebih bertahan daripada kebanyakan industri besar dalam menghadapi 

permasalahan ekonomi. 

Industri kecil rokok di Kabupaten Kudus merupakan salah satu sektor 

industri kecil yang cukup besar jumlahnya, selain menjadi sektor unggulan 

industri ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak 

sehingga diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengangguran yang ada. 

Rokok selain menjadi sumber pendapatan daerah yang utama ternyata mampu 

berkontribusi dalam pendapatan negara. Akan tetapi, disatu sisi sebagai 

penopang perekonomian, industri ini banyak mengalami kendala sehingga 

jumlah industri tiap tahun berkurang. Hal ini dikarenakan berbagai faktor 

antara  lain terkendalanya modal, langkah awal dalam memproduksi adalah 

tersedianya modal yang cukup sehingga diharapkan mampu memperlancar 

jalannya produksi. Selain modal, industri ini juga mengahadapi permasalahan 

dalam penyediaan bahan baku. Harga bahan baku rokok semakin mahal dan 

mencekik para pengusaha sehingga banyak industri kecil rokok yang gulung 

tikar. Sedangkan tenaga kerja hanya menjadi pelaksana setelah kedua faktor 

tercukupi, selain dari faktor diatas industri rokok juga menghadapi 

permasalahan seperti pro dan kontra tentang bahaya merokok. Berbagai aspek 

dipertimbangkan termasuk juga aspek kesehatan, akan tetapi meskipun 
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memberikan dampak negatif tidak dapat dipungkiri rokok menjadi salah satu 

kebiasaan masyarakat.  

Bagi industri kecil rokok, modal, tenaga kerja, dan bahan baku 

merupakan faktor produksi yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

produksinya. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian 
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2.8  Hipotesis 

  Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip untuk sementara 

waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan supaya bisa ditarik suatu 

konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang 

kebenarannya dengan menggunakan data empiris dari hasil penelitian. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat suatu hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Modal berpengaruh positif terhadap hasil produksi industri kecil rokok 

kretek di Kabupaten Kudus. 

2. Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap hasil produksi industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus. 

3. Bahan baku berpengaruh positif terhadap hasil produksi industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika. Dengan pendekatan kuantitatif akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang 

diteliti (Azwar, 2001:5) 

3.2 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:61). Populasi dalam 

penelitian ini adalah industri kecil rokok di Kabupaten Kudus yang berjumlah 173 

unit usaha. Berdasarkan data sekunder dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Kudus. 

3.3 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2007:62). Pada dasarnya semua anggota populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel dalam sebuah penelitian (Sutrisno 
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Hadi, 2000:220). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik 

Proporsional Random Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah 

masing-masing bagian terambil sampelnya secara teracak. Dalam penelitian ini 

sampel masing-masing bagian terambil sampelnya secara acak. Dalam penelitian ini 

sampel yang mewakili populasi terdiri dari industri kecil rokok kretek di 9 kecamatan 

di Kabupaten kudus yaitu kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Mejobo, Bae, Gebog, 

Kaliwungu, Unda’an, dan Jekulo. 

Penentuan  sampel ini di hitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam 

Husein (1998:78-79) : 

η =   

keterangan : 

η= ukuran populasi 

N= ukuran sampel 

e2= persen kolongaran ketdaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang ditolerir dalam penelitian ini adalah 10 persen  

η=  

η =  

η=  
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η= 63,36 dibulatkan menjadi 63 

 Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik industri kecil rokok di Kabupaten 

Kudus, sebesar 63. 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel Industri Kecil Rokok di Kabupaten Kudus Tahun 2011 

 

No Kecamatan 
Jumlah 

Industri 
Persentase (%) 

Pembagian 

Sampel 

1 Gebog 35 20,23 13 

2 Dawe 24 13,87 9 

3 Kaliwungu 20 11,56 7 

4 Kota 24 13,87 9 

5 Mejobo 18 10,40 7 

6 Jekulo 15 8,67 5 

7 Unda’an 10 5,78 4 

8 Jati 14 8,09 5 

9 Bae 13 7,51 4 

Jumlah 173 100 63 

 

3.4 Variabel Penelitian  

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel penelitian merupakan segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2007:2) 
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3.4.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai produksi rokok skala kecil. 

Nilai produksi yang dimaksud adalah hasil akhir dari proses aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input guna menghasilkan 

barang-barang baru (utility form). Nilai produksi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil akhir proses produksi pada industri kecil rokok di 

Kabupaten Kudus dalam satu bulan tertentu, yang dihitung dalam satuan 

rupiah. Produksi rokok skala kecil yang memiliki indikator jumlah produksi 

setiap satu kali proses produksi dikalikan harga jual per unit (dihitung dalam 

satuan rupiah) selama 1 bulan atau Y = TR = P x Q. 

3.4.2 Variabel Bebas (X) 

a. Modal (X1) 

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional industri 

kecil rokok dalam proses produksi atau bisa disebut modal kerja (Working 

Capital) selama 1 bulan, dalam satuan rupiah (Rp). 

b. Tenaga kerja (X2) 

Tenaga kerja adalah para pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas dalam proses produksi untuk mengubah faktor-faktor 

produkai menjadi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga manusia yang digunakan 

dalam proses produksi. 
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c. Bahan baku (X3) 

Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah melalui proses produksi 

yang diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi produk barang jadi. 

Dengan kata lain, bahan baku merupakan bahan yang dapat diidentifikasikan 

dengan produk yang dihasilkan.  

Bahan baku dalam penelitian ini adalah tembakau, cengkeh, dan saus  yang 

diolah menjadi rokok yang digunakan selama 1 bulan, dalam satuan (Rp). 

3.5  Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penyusunan penelitian jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat sendiri dengan melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara terhadap 

responden (dengan panduan kuesioner). Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengusaha rokok kecil 

di Kabupaten Kudus dengan menggunakan daftar pertanyaan (koesioner). 

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau sumber lain 

yang telah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk teks, 

karya tulis, laporan penelitian, buku dan lain sebagainya. Data sekunder yang 
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dibutuhkan diperoleh dari catatan BPS, Dinas Perindustrian Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Kudus. 

3.6 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah: 

1. Metode Kuesioner 

Menurut Sofian Effendi (1982:130) metode kuesioner merupakan hal 

yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma 

dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan 

hasil penelitian. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk 

memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai, dan memperoleh 

informasi dengan reliabilitas validitas setinggi mungkin.  

2. Metode Wawancara 

Menurut Sofian Effendi (1982:145) metode wawancara merupakan 

suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara 

ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus 

informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik 

penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data 

atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian 
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dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka 

maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat dan orang) (Suharsimi, 

2002:158). 

3.7  Metode Analisis Data 

 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif, analisis deskriptif sendiri diartikan sebagai proses pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan 

analisis kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti (Azwar, 

2001:5). 

3.7.1 Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dari Eviews 

menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera (JB). 

Histogram memperlihatkan distribusi frekuensi dari data yang diamati. 
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Statistics JB digunakan untuk menguji apakah suatu data berdistribusi 

normal ataukah tida, yang dinyatakan dalam : 

JB = (N – k) / 6. [S
2
 + (K – 3)

2
 / 4] 

n adalah jumlah observasi; k menggambarkan banyaknya koefisien yang 

digunakan dalam persamaan; S=skewness, dan K=kurtosis. Dengan 

hipotesis nol (H0) pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera 

didistribusi dengan Chi-Square dengan derajat bebas (degree of freedom) 

sebesar 2, probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera 

melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi di bawah hipotesis nol. 

Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakkan 

hipotesis nol distribusi normal (Winarno, 2009:39). Rule of Thum: Bila 

nilai probabilitas Statistics JB > ɑ  = 0,05 maka data yang digunakan 

berdistribusi normal. 

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional suatu variabel 

dependen dengan lebih dari satu variabel yang akan diestimasikan. Bentuk persamaan 

regresi adalah :  

LnY = βo + Lnβı Xı + Lnβ2 X2 + Lnβ3 X3 + e. ...................................(3.1) 

Dimana : Y = Variabel Produksi Rokok kecil 

βo  = Konstanta 

Xı  = Variabel Modal 

X2   = Variabel Tenaga Kerja  
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X3   = Variabel Bahan Baku 

βı β2 β3  = Koefisien regesi  

e   = Variabel penganggu 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat 

menghasilkan estimator linear tidak bias atau BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator) yang terbaik dari model regresi berganda. Dengan terpenuhinya asumsi 

tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama 

dengan kenyataan, di mana asumsi-asumsi dasar itu dikenal dengan asumsi klasik 

(Hasan, 2002b:280). 

1. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residal observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang 

bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demilikian, 

tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antarobjek 

(cross section) (Winarno, 2009:26). 

Cara yang dapat digunkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi. Pertama Uji Durbin-Watson (DW test). Kedua, uji Lagrange-

Multiplier (LM) yaitu Statistics Breusch-Godfrey. Uji autokorelasi dengan 
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statistik Q yaitu Box-Pierce dan Ljung Box. Rule of Thumb: probabilitas 

Obs*R-squqred > dari ɑ  = 5% maka model terbebas dari autokorelasi. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau sesuai variabel bebas. 

Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah menjalankan regresi 

auxiliary, yaitu dengan menjalankan regresi di mana secara bergantian 

semua variabelnya dijadikan variabel dependen. 

Rule of Thumb: bila R
2
, lebih tinggi dibandingkan dengan  dan  

maka dalam model empirik tersebut tidak ditemukan adanya 

multikolinearitas (Kuncoro, 2007:110) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model 

yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi 

lainnya. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda 

akibat perubahan dalam kondisi yang melatar belakangi tidak terangkum 

dalam spesifikasi model. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dijumpai 

dalam data silang tempat dari runtut waktu, maupun juga sering muncul 

dalam analisis yang menggunakan data rata-rata (Kuncoro, 2007:96). 

Uji heteroskedastisitas dianjurkan oleh Halbert White. White 

berpendapat bahwa uji X
2
 merupakan uji umum ada tidaknya misspesifikasi 
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model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi bahwa: (1) 

residual adalah homoskedastisitas  dan merupakan variabel independen; (2) 

spesifikasi linear atas model sudah benar. Dengan hipotesis nol tidak ada 

heteroskedastisitas, jumlah observasi (n) dikalikan R
2
 yang diperoleh dari 

regresi auxiliary secara asimtosis akan mengikuti distribusi chi-square 

dengan degree of freedom sama dengan jumlah variabel independen (tidak 

termasuk konstanta). Bila salah satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi 

akan mengakibatkan nilai statistics t yang signifikan. Namun bila sebaliknya 

nilai statistik t tidak signifikan berarti kedua asumsi di atas dipenuhi. 

Artinya yang digunakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. (Kuncoro, 

2007:96). 

Cara lain untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan cara 

grafis, uji Park, uji Glejser, dan uji Goldfeld-Quandt. (Gujarati dalam 

Kuncoro, 2007). Rule of Thumb: nilai probabilitas Obs*R-squqred > dari ɑ  

= 5% maka model terbebas dari heteroskedastisitas. 

3.8.2 Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir data aktual dapat diukur 

dengan dari goodness of fit-nya, yaitu nilai koefisien determinasi, nilai statistik F,dan 

nilai statistik t. Disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah kritis (daerah di mana H0 ditolak). Sebaliknya tidak signifikan bila nilai 

uji statistiknya berada dalam daerah di mana H0 diterima.   
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a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mencari koefisien regresi persamaan di atas digunakan metode 

kuadrat terkecil yang akan menghasilkan koefisien regresi linier yang 

tidak bias. Agar diperoleh koefisien yang tidak bias harus memenuhi 

asumsi klasik. R
2
 Adalah koefisien determinan yaitu untuk mengetahui 

berapa persen (%) variasi variabel dependent dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel independen. Misalnya R
2
 = 0,915 artinya 91,5 % variasi variabel 

Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel X, sedangkan sisanya yaitu 8,5 % 

tidak dapat dijelaskan oleh model yang dibangun dalam penelitian. 

b. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengeruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji 

adalah semua parameter dalam sama dengan nol. 

H0 : b1 = b2 = ... = bk = 0 

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) 

tidak semua parameter secara bersama-sama dengan nol 

H0 : b1 ≠ b2 ≠... ≠ bk ≠ 0 

Artinya semua variabel independen secara bersama-sama merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F. Nilai statistik F 

dihitung dari formula sebagai berikut (Kuncoro, 2007:83). : 

F =   

Di mana  

SSR : Sum of square due to regression 

SSE : Sum of square error 

n : jumlah observasi 

k : jumlah parameter (termasuk intercept) dalam model 

MSR : mean squres due to regression 

MSE : mean squres due to error 

Cara melakukan uji F adalah bila nilai probabilitas F < ɑ  = 5% 

maka H0 yang menyatakan b1 = b2 = ... = bk = 0 dapat ditolak atau dengan 

kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 

c. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

penjelas secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis 

nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 

dengan nol atau 

H0 : bi = 0 
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Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya 

(Ha), parameter (bi) suatu variabel tidak sama dengan nol 

Ha : bi  ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen.  

S= deviasi standar, yang dihitung dari akar varians (variance), atau S
2
, 

diperoleh dari SSE dibagi dengan jumlah derajat kebebasan (degree of 

fredom). (Kuncoro, 2007:82). 

S
2
 =  

Cara melakukan uji t adalah bila nilai probabilitas t < ɑ  = 5%, 

maka H0 yang menyatakan b1 = 0 dapat ditolak, atau dengan kata lain 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Hasil Penelitian 

 Hasil dari penelitian meliputi deskripsi profil industri kecil rokok, analisis 

kinerja produksi industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. 

4.1.1.1 Keadaan Wilayah dan Letak Geografis 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak 

diantara 4 (empat) Kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah 

selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Demak dan Jepara. Letak Kabupaten Kudus antara 110
o
36’ dan 110

o
50’ 

Bujur Timur dan antara 6
o
51’ dan 7

o
16’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke 

timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. 

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 

Desa serta 9 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Kudus tecatat sebesar 42.516 hektar 

atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas 

adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha (20,19 persen), sedangkan yang paling kecil 

adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus. 

Luas wilayah tersebut terdiri dari 20.666 Ha (48,61 persen) merupakan lahan 
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pertanian sawah dan 7.680 Ha (18,06 persen) adalah lahan pertanian bukan sawah. 

Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 14.170 Ha (33,33 persen). 

 
 

Gambar 1 

Peta Kabupaten Kudus 

 

4.1.1.2 Penduduk 

 

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2009 (data terbaru BPS) 

tercatat sebesar 759.249 jiwa, terdiri dari 376.058 jiwa laki-laki (49,53 persen) dan 

383.191 jiwa perempuan (50,47 persen). Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 

lima tahun (2005 – 2009) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan 
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jumlah penduduk. Pada tahun 2009 tercatat sebesar 1.786 jiwa setiap satu kilo meter 

persegi. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus 

 

Tahun 
Jumlah Penduduk berdasar jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

2005 364.074 372.165 736.239 

2006 367.143 374.897 742.040 

2007 369.884 377.604 747.488 

2008 372.761 380.160 752.921 

2009 376.058 383.191 759.249 

 Sumber : Kudus dalam angka 2010 

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Kudus, sebanyak 515.586 jiwa 

yang berusia produktif (15-64 tahun), dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 

sebesar 67,85%. Ini menunjukkan potensi tenaga kerja dari segi kuantitas besar, akan 

tetapi jika tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja maka akan menjadi 

permasalahan pengangguran. 

4.1.1.1.3 Lokasi Penelitian 

Secara umum, industri kecil rokok tersebar diseluruh wilayah Kabupaten 

Kudus, disetiap kecamatan terdapat industri ini. Lokasi penelitian ini berada di 

Kabupaten Kudus yang disetiap kecamatannya terdapat beberapa industri kecil rokok. 

Banyaknya industri kecil rokok yang tersebar disemua kecamatan menjadikan 

Kabupaten Kudus sangat terkenal dengan julukan Kota Kretek. 
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4.1.1.1.4 Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

Industri kecil merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi 

pengangguran seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, di Kabupaten Kudus 

terdapat bermacam-macam industri kecil salah satunya adalah industri kecil rokok 

kretek. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Kudus, pada saat ini jumlah industri kecil rokok sebanyak 173 unit usaha yang 

tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Kudus.   

Berdasarkan data yang telah disebutkan, sebenarnya jumlah industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus mengalami penurunan tiap tahun, hal ini 

dikarenakan pada tahun 2008 terdapat kebijakan pemerintah daerah yang 

menyebutkan bahwa bangunan industri rokok kecil harus lebih dari 200 m
2
 dan 

adanya kampanye cukai rokok illegal, akhirnya menekan industri kecil dan rumahan 

dan akhirnya gulung tikar. 

4.1.2 Profil Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

4.1.2.1 Pendidikan Pemilik Usaha 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 63 responden pengusaha industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Pendidikan Pemilik Usaha Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1. Akademik 4 6,3% 

2. SMA 32 50,8% 

3. SMP 10 15,9% 

4. SD 17 27% 

Jumlah 63 100% 

Sumber : data primer, diolah 

 Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 63 responden pemilik usaha 

industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus terdapat 6,3% pengusaha yang 

lulusan sarjana, sedangkan lulusan SMA mendominasi sebanyak 50,8% sisanya 

15,9% dan 27% pengusaha lulusan SMP dan SD, hal ini disebabkan karena banyak 

industri kecil rokok baru yang bermunculan setelah adanya kebijakan dari pemerintah 

sehingga pendiri usaha merasa dapat mengatasi segala permasalahan tersebut dengan 

pendidikan yang lebih tinggi. 

4.1.2.2 Usia Pemilik Usaha 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 63 responden pengusaha industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Usia Pemilik Usaha Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Usia Pemilik Usaha Jumlah Persentase 

1. > 60 tahun 4 6,3% 

2. 51 – 59 tahun 17 27% 

3. 41 – 50 tahun 31 49,2% 

4. < 30 – 40 tahun 11 17,5% 

Jumlah 63 100% 

Sumber : data primer, diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata usia produktif pemilik 

usaha industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus berkisar antara 40 – 50 tahun 

dan mendominasi sebesar 49,2% sedangkan untuk usia > 60 tahun hanya 6,3% hal itu 

dikarenakan pemilik industri telah memberikan wewenangnya kepada keturunannya 

untuk menggantikan posisinya mengelola industri tersebut. 

4.1.2.3 Tahun Berdiri Usaha 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 63 responden pengusaha industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Tahun Berdiri Usaha Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Tahun Berdiri Jumlah Persentase 

1. > 2000 42 66,7% 

2. 1990-2000 18 28,6% 

3. < 1990 3 4,7% 

Jumlah 63 100% 

     Sumber : data primer, diolah 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 63 responden terdapat 66,7% 

industri yang berdiri diatas tahun 2000, sedangkan 28,6% industri berdiri rentang 

waktu tahun 1990-2000 dan 4,7% industri berdiri kurang dari tahun 1990. Industri 

kecil rokok banyak bermunculan diatas tahun 2000 dikarenakan pada masa itu 

merupakan masa kejayaan bagi pengusaha rokok kecil, selain perijinan yang mudah 

ternyata industri ini cukup menjanjikan bagi pemiliknya. 
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4.1.3 Gambaran Variabel Penelitian  

Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian, atau 

apa saja yang menjadi titik perhatian satu penelitian (Arikunto, 2002 : 96-104). 

Gambaran mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

4.1.3.1 Modal 

Modal dalam penelitian ini adalah semua biaya yang dikeluarkan atau 

digunakan untuk melakukan proses produksi, meliputi pembelian bahan baku, 

perlengkapan dan pembelian peralatan. Berdasarkan penelitian dengan 63 responden 

pemilik industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus, modal awal yang digunakan 

pengusaha industri kecil rokok kretek kebanyakan adalah modal pinjaman. Adapun 

data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Sumber Modal yang digunakan oleh Pemilik Industri Kecil Rokok Kretek di 

Kabupaten Kudus 

 

No Modal Awal Jumlah Persentase 

1. Modal Pribadi 18 28,6% 

2. Modal Pinjaman   

 a. Lembaga Keuangan 29 46% 

 b. Lembaga non keuangan 16 25,4% 

Jumlah 63 100% 

      Sumber : data primer,diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 63 responden, modal awal 

pemilik industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus sebanyak 28,6% 

menggunakan modal pribadi, modal pinjaman dari lembaga keuangan/bank sebesar 

46% , sedangkan 25,4% responden menggunakan modal pinjaman yang berasal dari 
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lembaga non keuangan seperti koperasi. Koperasi semakin diminati oleh pengusaha 

rokok kecil karena syarat pendanaannya cukup mudah dan cepat, pengembangan 

koperasi oleh pemerintah setempat yang diperuntukkan ke pengusaha kecil menjadi 

salah satu 62ndicator62e sumber pembiayaan untuk melangsungkan usaha. 

Tabel 4.6 

Modal awal Pemilik Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Modal Awal Jumlah Persentase 

1. Rp 50.000.000-Rp 60.000.000 9 14% 

2. Rp 39.000.000-Rp 49.000.000 7 11% 

3. Rp 28.000.000-Rp 38.000.000 32 51% 

4. < Rp 27.000.000 15 24% 

 Jumlah 63 100% 

Sumber : data primer, diolah. 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 63 responden, 51% modal 

awal yang ditanamkan oleh pengusaha rokok kecil berkisar antara Rp 28.000.000 

sampai Rp 38.000.000, sedangkan persentase terendah berkisar antara Rp 39.000.000 

sampai Rp 49.000.000. 

Tabel 4.7 

Modal Rata-Rata Pemilik Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Modal rata-rata Jumlah Persentase 

1. Rp 59.000.000-Rp 70.000.000 4 6% 

2. Rp 47.000.000-Rp 58.000.000 10 16% 

3. Rp 35.000.000-Rp 46.000.000 30 48% 

4. < Rp 34.000.000 19 30% 

 Jumlah 63 100% 

Sumber : data primer, diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa 48% rata-rata modal usaha yang 

digunakan pemilik usaha rokok untuk produksi berkisar antara Rp 35.000.000 sampai 

Rp 46.000.000. 

4.1.3.2 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja pada industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus tidak 

begitu membutuhkan ketrampilan khusus hanya apabila pekerja itu mampu meramu 

tembakau, cengkeh dan saus itu menjadi sebuah lintingan yang nantinya akan 

menjadi rokok. Pembagian tugas pada industri kecil rokok kretek di Kabupaten 

Kudus didasarkan pada jenis kelamin, biasanya tenaga kerja perempuan bertugas 

meramu, meracik hingga menjadi sebatang rokok dan tenaga kerja laki-laki sebagai 

pengawas dan juga memasok pesanan dari daerah lain. 

4.1.3.2.1 Usia Tenaga Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 63 responden pengusaha industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Usia Tenaga Kerja Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Usia Pemilik Usaha Jumlah Persentase 

1. > 60 tahun - - 

2. 51 – 60 tahun 112 18,7% 

3. 41 – 50 tahun 321 53,8% 

4. < 30 – 40 tahun 164 27,5% 

Jumlah 597 100% 

Sumber : data primer, diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata usia produktif tenaga 

kerja industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus berkisar antara 40 – 50 tahun 

dan mendominasi sebesar 53,8%. 

4.1.3.2.2 Pendidikan Tenaga Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 63 responden pengusaha industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Pendidikan Tenaga Kerja Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1. Akademik - - 

2. SMA 196 32,8% 

3. SMP 248 41,6% 

4. SD 153 25,6% 

Jumlah 597 100% 

Sumber : data primer, diolah 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 63 responden pemilik usaha 

industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus terdapat 32,8% tenaga kerja yang 

berpendidikan terakhir SMA, sedangkan untuk SMP sebanyak 41,6% dan SD 

sebanyak 25,6%. Pendidikan terakhir tenaga kerja industri rokok sebagian besar dari 

SMP, hal itu dikarenakan rendahnya minat belajar dan menginginkan mendapatkan 

penghasilan. 

 

4.1.3.2.3 Jenis Kelamin Tenaga Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 63 responden pengusaha industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 

Distribusi Tenaga Kerja Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 204 34,2% 

2. Perempuan 393 65,8% 

Jumlah 597 100% 

Sumber : data primer, diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki sebanyak 

34,2% lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan sebanyak 65,8%. 

Banyaknya tenaga kerja perempuan dikarenakan bahwa untuk memproduksi rokok 

lebih banyak menggunakan keahlian dari tangan perempuan, selain itu mereka 

beranggapan bahwa dengan bekerja menjadi buruh rokok kecil secara tidak langsung 

telah membantu kehidupan ekonomi keluarga. 

4.1.3.3 Nilai Produksi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 63 responden pengusaha industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Nilai Produksi Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

No Nilai Produksi Jumlah Persentase 

1. > Rp 250.000.000 4 6,3% 

2. Rp 210.000.000 – Rp 250.000.000 4 6,3% 

3. Rp 150.000.000 – Rp 200.000.000 12 19% 

4. < Rp 100.000.000 – Rp 140.000.000 43 68,3% 

Jumlah 63 100% 

Sumber : data primer, diolah 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata nilai produksi industri 

kecil rokok berkisar antara < Rp 100.000.000 – Rp 140.000.000 per bulan sebanyak 
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68,3% responden, 19% pemilik usaha mampu menghasilkan Rp 150.000.000 – Rp 

200.000.000 dan 6,3% pemilik usaha menghasilkan antara Rp 210.000.000 sampai 

lebih dari Rp 250.000.000 tiap bulannya. 

4.1.3.4 Bahan Baku 

Bahan baku dalam proses produksi rokok adalah tembakau, cengkeh, saus. 

bahan baku selain diperoleh dari wilayah Kudus sendiri ada juga pemilik usaha yang 

memesan bahan baku tersebut dari luar daerah Kudus seperti Temanggung dan 

Malang. Hal ini disebabkan karena jumlah bahan baku yang sulit didapat didaerah 

Kudus dan menjaga kualitas. Tembakau yang sudah dibeli nantinya akan dikeringkan 

lalu diayak bersama cengkeh dan diberi saus agar aromanya harum. Para pemilik 

usaha mengerti semakin mahalnya tembakau dan cengkeh dikarenakan ada kebijakan 

dari pemerintah yang ingin melindungi petani tembakau, harga yang semakin 

melonjak akhirnya membuat produsen mengurangi jumlah produksinya agar tetap 

berjalan dengan baik. 

Tabel 4.12 

Harga Bahan Baku yang digunakan Industri Kecil Rokok Kretek  

di Kabupaten Kudus 
 

No Harga Bahan Baku Jumlah Persentase 

1. Rp 42.650.000-Rp 54.250.000 4 7% 

2. Rp 30.050.000-Rp 41.650.000 11 17% 

3. Rp 18.450.000-Rp 29.050.000 11 17% 

4. < Rp 18.450.000 37 59% 

 Jumlah 63 100% 

Sumber : data primer, diolah. 
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Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa 59% pemilik usaha rokok kecil 

mengeluarkan biaya kurang dari Rp 18.450.000 sedangkan hanya 7% saja pemilik 

usaha rokok kecil mengeluarkan biaya paling banyak yaitu berkisar antara Rp 

42.650.000 sampai Rp 54.250.000  

4.1.3.5 Lokasi Pemasaran 

Produk rokok yang dihasilkan sebagian besar dijual ke daerah lain bahkan 

sampai ke luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi. Pesanan terbanyak industri kecil 

rokok kretek ini sudah terkenal diluar Jawa, selain sebagai konsumen yang tetap 

mereka menganggap harganya lebih murah dibandingkan rokok biasanya. 

4.2 Deskriptif Persentase 

 

 

Tabel Grafik 4.2 

Persebaran Populasi Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

 

 Kabupaten Kudus adalah kabupaten yang terkenal dengan industri rokok, 

selain industri berskala besar yang banyak berkontribusi bagi pendapatan negara, 
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industri kecil rokok kretek juga tumbuh berdampingan di kabupaten tersebut. Industri 

kecil rokok kretek tersebar disemua kecamatan di Kabupaten Kudus, unit usaha 

terbanyak berada di Kecamatan Gebog sebesar 35 unit usaha, Kecamatan Kota 24 

unit usaha, Kecamatan Dawe 24 unit usaha, Kecamatan Kaliwungu 20 unit usaha, 

Kecamatan Mejobo 18 unit usaha, Kecamatan Jekulo 15 unit usaha, Kecamatan Jati 

14 unit usaha, Kecamatan Bae 13 unit usaha dan Kecamatan Unda’an 10 unit usaha. 

Analisis deskriptif statistic dilakukan untuk mengetahui sebaran nilai dari 

variabel-variabel penelitian. Hal–hal yang akan dikaji dalam membahas analisis 

deskriptif adakah nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai maksimim dan 

nilai minimum dari masing-masing variable. Berikut adalah hasil output perhitungan 

deskriptif statistik menggunakan  microsoft excel.  

Tabel 4.13 

Deskriptif Statistik Variabel Penelitian 

 
 Y X1 X2 X3 

N valid 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 

Mean Rp 142.758.730 Rp 39.849.206 10 Rp 22.461.111 

Median Rp 120.000.000 Rp 36.000.000 9 Rp 17.500.000 

Modus Rp 100.000.000 Rp 30.000.000 10 Rp 17.500.000 

Standard deviasi 1.881 6.307 5.697 8.091 

Max Rp 310.000.000 Rp 70.000.000 20 Rp 54.250.000 

Min Rp 80.000.000 Rp 26.000.000 5 Rp 8.000.000 
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Berdasarkan tabel 4.11 diatas di peroleh keterangan bahwa rata-rata variabel 

modal (X1) sebesar Rp 39.849.206 median sebesar Rp 36.000.000 modus Rp 

30.000.000 standar deviasi sebesar 6,307, nilai variabel modal maksimum sebesar Rp 

70.000.000 dan nilai minimum untuk variabel modal sebesar Rp 26.000.000. Variabel 

tenaga kerja (X2) mempunyai nilai rata-rata sebesar 10 orang dengan median sebesar 

9 orang, modus 10 orang, standar deviasi 5,697, sedangkan untuk nilai maksimum 

tanaga kerja industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus sebesar 20 orang dengan 

nilai minimum sebesar 5 orang tenaga kerja. Variabel bahan baku (X3) sebesar Rp 

22.461.111, median sebesar Rp 17.500.000, modus sebesar Rp 17.500.000 , standar 

deviasi sebesar 8,091, nilai maksimum sebesar Rp 54.250.000 dan nilai minimum  

untuk variabel bahan baku sebesar Rp 8.000.000. Variable hasil produksi (Y) 

diperoleh keterangan nilai rata-rata sebesar Rp 142.758.730 dengan nilai median 

sebesar Rp 120.000.000, modus sebesar Rp 100.000.000, standar devasi sebesar 

1,881 sedangkan nilai maksimum untuk variabel hasil produksi pada industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus sebesar Rp 310.000.000 dan untuk nilai minimum 

hasil produksi sebesar Rp 80.000.000 

4.2.1 Metode Analisis Data 

Dalam bagian analisis data hal-hal yang akan di bahas antara lain uji 

normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. 

4.2.2 Uji Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel dependent 

Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independent diasumsikan 
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bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Hasil output dari 

pengujian normalitas dengan eviews  adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.14 Uji Normalitas Data 

 

No Keterangan Nilai 

1. Jarque-Bera 0.3753 

2. Probability 0.8288 

Sumber : Data primer, diolah aplikasi eviews 

 

Analisis data hasil Output : 

 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 Kriteria  penerimaan H0 

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,8288 = 8,28% > 5% , maka H0 diterima, artinya 

variabel berdistribusi normal, dengan kata lain variabel Unstandardized Residual 

berdistribusi normal. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji 

multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. 

4.2.3.1 Uji Autokorelasi 

Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dapat dilihat pada tabel eviews di bawah ini: 
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Tabel 4.15 Uji Autokorelasi 

No Keterangan Uji Breusch-Godfrey 

1 
F-statistic 

Prob.F 

2.1244 

0.1074 

2 
Obs*R-squared 

Prob.Chi-square 

6.4372 

0.0922 

Sumber : Data primer, diolah dengan aplikasi eviews 

Analisis data hasil output : 

Hipotesis : 

Ho :, Tidak ada autokorelasi pada model regresi. 

H1 : Ada korelasi antar variabel independen .  

 Kriteria  penerimaan H0 

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig 0,0922 > 5%, maka H0 diterima, artinya tidak terjadi 

korelasi antar variabel independen. 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji untuk mengetahui adanya hubungan linear yang sempurna antara beberapa 

variabel bebas dapat dilakukan regresi auxiliary, yaitu dengan menjalankan regresi di 

mana secara bergantian semua variabelnya dijadikan variabel dependen. Output dari 

proses tersebut adalah : 
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Tabel 4.16 

Uji Multikolinearitas 

Perbandingan  Regresi Parsial dengan Regresi Utama 

 

Auxiliary  Regresi Parsial 

X1,X2,X3 0.6760 

X2,X1,X3 0.6022 

X3,X1,X2 0.4831 

=0.8498  

Sumber : Data primer, diolah dengan aplikasi eviews 

 

Berdasarkan perbandingan R
2
 regresi parsial dengan R

2
 regresi utama 

diketahui bahwa nilai R
2 

regresi parsial lebih kecil dibandingkan R
2
 regresi utama, hal 

itu menunjukkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji untuk melihat ada tidaknya gangguan yang muncul dalam fungsi regresi 

dapat dilakukan dengan Uji ARCH. Output dari proses tersebut adalah : 

Tabel 4.17 Uji Heteroskedastisitas 

No Keterangan Uji ARCH 

1 
F-Statistic 

Prob.F 

0.4065 

0.5262 

2 
Obs*R-squared 

Prob.Chi-square 

0.4172 

0.5183 

Sumber : Data primer, diolah dengan aplikasi eviews 

Analisis data hasil output : 

Ho : tidak terjadi heteroskedastisitas 

H1 : terjadi heteroskedastisitas 
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Berdasarkan hasil regresi tersebut, dari uji ARCH menunjukkan bahwa nilai p-value 

Obs*R-squared = 0,5183 > 5%, maka Ho diterima artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda 

 Berdasarkan analisis dengan program eviews diperoleh hasil regresi berganda 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18 Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel Koefisien 
t-hitung 

t-hitung Prob 

Modal 0.937610 7.192405 0.0000 

Tenaga Kerja 0.155314 1.691976 0.0959 

Bahan Baku 0.159479 3.281281 0.0017 

Konstanta -0.690334 -0.363306 0.7177 

Sumber : Data primer, diolah dengan aplikasi eviews 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas diperoleh analisis regresi berganda sebagai berikut :  

Log LnY = -0.690334 + 0.937610 LnX1 + 0.155314 LnX2 + 0.159479 LnX3. 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = -0.690334 

Nilai konstanta sama dengan -0.690334. Artinya jika X1, X2 dan X3 

diabaikan maka Y tetap bernilai -0.690334. 

2. Koerfisien X1 = 0.937610  

Nilai koefisien pada variabel X1, karena bertanda positif dengan nilai sebesar 

0.937610 jika X1 meningkat 1 % maka akan meningkatkan Y sebesar 

0.937610 %. 
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3. Koefisien X2 = 0.155314 

Nilai koefisien pada variabel X2, karena bertanda positif dengan nilai sebesar 

0.155314 jika X2 meningkat 1 % maka akan meningkatkan Y sebesar 

0.155314 %. 

4. Koefisien X3 = 0.159479 

Nilai koefisien pada variabel X3, karena bertanda positif dengan nilai sebesar 

0.159479 jika X3 meningkat 1 % maka akan meningkatkan Y sebesar 

0.159479 %. 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran 

persamaan regresi. 

Hipotesis: 

0:0H  (Variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

0:1H  (Variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen) 

Pengambilan keputusan: 

Ho diterima jika F hitung  ≤ F tabel atau sig ≥ 5%. 

H1 diterima jika Fhitung ≥ Ftabel dan sig ≤ 5%. 
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Dengan n = 63 k = 3 diperoleh Ftabel = 2.53 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.19 

Uji Simultan 

 

No Keterangan Nilai 

1 F-statistic 111.2931 

2 F-tabel 2.53 

3 Prob.F 0.000000 

Sumber : Data primer, diolah dengan aplikasi eviews 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh nilai F = 111.2931 > 2.53 dan sig = 0.000 < 

0.05 % ini berarti variabel independen modal, tenaga kerja, bahan baku secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen hasil produksi. Dengan 

kata lain variabel-variabel independen modal, tenaga kerja, bahan baku, mampu 

menjelaskan besarnya variabel dependen hasil produksi. 

4.2.5.2 Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil 

output dari eviews adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Uji Parsial 

 

Variabel 
t-hitung t-tabel 

α=0,05 t-hitung Prob 

Modal 7.192405 0.0000 1,671 

Tenaga Kerja 1.691976 0.0959 1,671 

Bahan Baku 3.281281 0.0017 1,671 

Sumber : Data primer, diolah dengan aplikasi eviews 
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Hipotesis : 

Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

H1 : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( ) = 0,05. Derajat kebebasan (df) = 

n-k-1 = 63-3-1 = 59, serta pengujian dua sisi diperoleh dari nilai t0,05= 1.671 

Ho diterima apabila thitung ≤  ttabel atau sig ≥ 5%  

H1 diterima apabila thitung ≥ ttabel  atau sig < 5%. 

Hasil pengujian statistik dengan eviews pada variabel Modal diperoleh nilai 

thitung = 7,19 > 1,671 = ttabel, dan sig = 0,00 = 0% < 5%  jadi H1 diterima,  Ini berarti 

variabel modal secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

hasil produksi. Sedangkan pada variabel tenaga kerja diperoleh nilai thitung = 1,69 

dengan nilai sig = 0,0959 ≥ 5% akan tetapi masih dalam batas derajat kebebasan 

10%, jadi H1 ditolak, Ini berarti variabel independen tenaga kerja secara statistik tidak 

signifikan terhadap variabel dependen hasil produksi pada industri kecil rokok kretek 

di Kabupaten Kudus, pada variabel Bahan baku diperoleh nilai thitung = 3,28 dan sig = 

0,017% < 5% jadi H1 diterima. Ini berarti variabel independen bahan baku secara 

statistik signifikan terhadap variabel dependen hasil produksi pada industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus. 
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4.2.5.3 Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel tidak bebas. Nilai koefisien determinasi 

antara nol dan satu (0<  Nilai  yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel bebas dalam menjelaskan variabel tidak bebas amat terbatas, begitu pula 

sebaliknya nilai  besar yaitu tidak bebas amat terbatas, begitu pula sebaliknya 

apabila nilai  besar yaitu mendekati satu, maka variabel bebas mempunyai 

kemampuan menjelaskan variabel tidak bebas secara luas (Gujarati, 2010). 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

dependen diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0.842191 = 84,2% ini berarti variabel bebas 

modal, tenaga kerja, dan bahan baku pada industri kecil rokok kretek bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen hasil produksi pada industri kecil rokok kretek di 

Kabupaten Kudus sebesar 84,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian ini. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh keterangan bahwa modal, tenaga 

kerja dan bahan baku secara simultan berpengaruh terhadap hasil produksi pada 

industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. Besarnya pengaruh ketiga variabel 

tersebut secara simultan terhadap hasil produksi adalah 84,2% sedangkan secara 

simultan adalah sebagai berikut:  
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1. Pengaruh Modal terhadap Hasil Produksi pada Industri Kecil Rokok 

Kretek di Kabupaten Kudus 

Modal dalam penelitian ini adalah barang atau uang yang bersama-

sama faktor produksi lainya menghasilkan barang-barang baru yaitu hasil 

industri (rokok). Variabel modal secara statistik berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen hasil produksi pada industri kecil rokok kretek di 

Kabupaten Kudus. Modal dalam penelitian ini di bedakan menjadi 2 yaitu: 

1) Modal tidak bergerak (tetap) merupakan biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi tempe yang tidak habis dalam satu proses produksi 

tersebut. Modal tidak bergerak dapat meliputi tanah, bangunan, 

peralatan dan mesin-mesin. 

2) Modal tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi dan habis dalam satu kali proses produksi tersebut (modal 

rutin) 

Modal merupakan faktor penting dalam memulai atau 

mengembangkan suatu kegiatan usaha, terutama bagi golongan ekonomi 

lemah termasuk industri rumahan kecil, mereka sering kali mengalami 

persoalaan dalam hal permodalan. Para pemilik usaha industri rokok biasanya 

tidak memiliki modal yang cukup besar sehingga upaya untuk mengatasi 

kekurangan modal adalah dengan cara peminjaman lembaga perbankan 

(kredit usaha rakyat), maupun non. 
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Modal dalam penelitian ini adalah modal yang digunakan untuk satu 

kali proses produksi rokok atau sering disebut dengan modal kerja. 

2. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Hasil Produksi pada Industri Kecil 

Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel tenaga 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pada industri rokok 

di Kabupaten Kudus. Salah satu faktor produksi yang dipakai dalam proses 

produksi untuk menghasilkan barang atau jasa adalah tenaga kerja. Menurut 

Nafirin (2004:100) Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang 

bekerja langsung mengolah produk, untuk perusahaan yang memproduksi 

rokok, yang disebut tenaga kerja langsung antara lain tukang pemilihan 

tembakau dan cengkeh, pengiling tembakau dan cengkeh, tukang pengayak 

tembakau dan cengkeh, pelintingan rokok dan pengemasan rokok dan 

distributor rokok. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh beberapa industri 

rokok di Kabupaten Kudus rata-rata hampir sama yaitu berkisar antara Rp 

700.000 per bulan, untuk 1 orang tenaga kerja rata-rata per hari  standar untuk 

upah tenaga kerja industri kecil rokok di Kabupaten Kudus sebesar Rp 

24.000. Tenaga kerja tidak banyak berasal dari  luar daerah karena yang 

diserap sebagian masih berada di wilayah Kudus, meskipun tidak ada sistem 

kekerabatan ternyata industri ini mampu menjadi alternatif untuk menambah 

penghasilan keluarga. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan 

diharapkan mampu menambah hasil produksi rokok. Biaya tenaga kerja 
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merupakan biaya langsung yang wajib dikeluarkan oleh pemilik usaha 

industri rokok agar mendukung jalannya proses produksi. Pengelola industri 

rokok harus mampu mengontrol biaya tenaga kerja yang akan dikeluarkan 

oleh pihak industri mengingat faktor ini merupakan faktor yang berkaitan 

langsung dengan kepuasan pada kinerja tenaga kerja. 

 Pemberian upah tenaga kerja di industri kecil rokok kretek di 

Kabupaten Kudus hingga saat ini berdasarkan wawancara langsung kepada 

beberapa tenaga kerja dan pemilik industri dinilai sudah mampu mencukupi 

kebutuhan para pekerjanya dan tidak memberatkan pihak pengelola industri. 

Hal ini dapat dijadikan modal awal dalam rangka mengembangkan industri 

kecil rokok kretek untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

3. Pengaruh Bahan Baku terhadap Hasil Produksi pada Industri Kecil 

Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel biaya 

bahan baku berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pada industri kecil 

rokok kretek di Kabupaten Kudus. Menurut Mulyadi bahan baku adalah 

bahan yang membentuk bagian integral produk jadi. Bahan baku yang diolah 

dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, 

pembelian import atau dari pengolahan sendiri. Biaya bahan baku merupakan 

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan hasil produksinya. 

Hasil penelitan ini menunjukan perusahaan yang mengeluarkan biaya bahan 

baku lebih tinggi memperoleh Hasil produksi yang lebih banyak pula. 
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Penelitian ini tentunya dapat menghilangkan rasa ketakutan para pengelola 

industri rokok akan pembengkakan biaya bahan baku yang ingin memperluas 

daerah pemasarannya. Hasil penelitain ini menunjukkan peningkatan biaya 

bahan baku ternyata diikuti dengan peningkatan hasil produksi rokok yang 

signifikan.    
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara 

lain: 

1. Modal yang digunakan selain modal pribadi oleh pemilik usaha industri kecil 

rokok kretek adalah modal pinjaman baik modal pinjaman dari lembaga 

keuangan perbankan maupun non lembaga keuangan perbankan. Variabel 

modal diperoleh nilai thitung = 7,19 > 1,671  ttabel, dan sig = 0,00 = 0% < 5%  

jadi H1 diterima, artinya secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen hasil produksi pada industri kecil rokok kretek di 

Kabupaten Kudus. 

2. Tenaga kerja semua berasal dari daerah lokal yaitu penduduk Kabupaten 

Kudus. Tenaga kerja pada sentra industri rokok masih dalam usia produktif 

(usia 15-60 tahun). Berdasarkan hasil uji t, nilai thitung = 1,69 dengan nilai sig 

= 0,095 ≥ 5% akan tetapi masih dibatas toleransi 10% jadi H1 ditolak, ini 

menunjukan bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap hasil produksi pada industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. 

3. Bahan baku utama rokok yaitu tembakau dan cengkeh. Bahan baku 

didatangkan dari luar daerah karena stok dari dalam daerah kurang. 

Berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung = 3,28 dan sig = 0,017% < 5% jadi H1 
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diterima. Ini berarti variabel biaya bahan baku berpengaruh positif terhadap 

hasil produksi pada industri kecil rokok kretek di Kabupaten Kudus. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian antara lain: 

1. Pemerintah diharapkan membantu dalam hal permodalan, mengingat industri 

kecil rokok merupaka industri yang banyak menyerap tenaga kerja, apabila 

modal tercukupi maka industri kecil rokok di Kabupaten Kudus akan semakin 

berkembang meskipun banyak menghadapi ancaman dari sesama industri 

rokok lainnya. 

2. Pengusaha rokok hendaknya selalu memperhatikan pekerjanya agar hasil 

produksi optimal. 

3. Pemerintah diharapkan untuk lebih menjamin ketersedian bahan baku 

tembakau, cengkeh dan menjaga agar harganya tetap terjangkau oleh para 

pemilik industri kecil rokok. Misalnya dengan menambah jumlah lahan untuk 

tanaman tembakau atau memantau perkembangan harga tembakau di pasaran 

agar tetap stabil dan tidak berfluktuatif harganya. 
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Dependent Variable: PRODUKSI   

Method: Least Squares   

Date: 10/10/12   Time: 00:17   

Sample: 1 63    

Included observations: 63   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     TK 1339975. 1146833. 1.168414 0.2474 

MODAL 2.236843 0.718256 3.114272 0.0029 

BB 2.805573 0.862786 3.251761 0.0019 

Z1 -1.75E+08 1.63E+08 -1.075456 0.2866 

C -21206930 13250502 -1.600462 0.1149 
     
     R-squared 0.905426     Mean dependent var 1.43E+08 

Adjusted R-squared 0.898904     S.D. dependent var 55094736 

S.E. of regression 17517730     Akaike info criterion 36.27136 

Sum squared resid 1.78E+16     Schwarz criterion 36.44145 

Log likelihood -1137.548     Hannan-Quinn criter. 36.33826 

F-statistic 138.8191     Durbin-Watson stat 1.520001 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Dependent Variable: LPRODUKSI   

Method: Least Squares   

Date: 10/10/12   Time: 00:21   

Sample (adjusted): 1 45   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LMODAL 1.076549 0.136262 7.900585 0.0000 

LTK 0.202873 0.087242 2.325417 0.0252 

LBB 0.143867 0.061499 2.339352 0.0244 

Z2 7.34E-10 4.01E-10 1.829754 0.0747 

C -2.927441 1.970129 -1.485913 0.1451 
     
     R-squared 0.906350     Mean dependent var 18.79215 

Adjusted R-squared 0.896985     S.D. dependent var 0.359993 

S.E. of regression 0.115543     Akaike info criterion -1.373908 

Sum squared resid 0.534008     Schwarz criterion -1.173168 

Log likelihood 35.91294     Hannan-Quinn criter. -1.299074 

F-statistic 96.78082     Durbin-Watson stat 1.696229 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Model Log Linier 
 
 

Dependent Variable: LPRODUKSI   

Method: Least Squares   

Date: 10/04/12   Time: 22:23   

Sample: 1 63    

Included observations: 63   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LMODAL 0.937610 0.130361 7.192405 0.0000 

LTK 0.155314 0.091795 1.691976 0.0959 

LBB 0.159479 0.048603 3.281281 0.0017 

C -0.690334 1.900145 -0.363306 0.7177 
     
     R-squared 0.849827     Mean dependent var 18.71542 

Adjusted R-squared 0.842191     S.D. dependent var 0.338714 

S.E. of regression 0.134555     Akaike info criterion -1.112305 

Sum squared resid 1.068193     Schwarz criterion -0.976233 

Log likelihood 39.03762     Hannan-Quinn criter. -1.058787 

F-statistic 111.2931     Durbin-Watson stat 1.411781 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Uji Normalitas 
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Series: Residuals

Sample 1 63

Observations 63

Mean      -6.96e-15

Median   0.006480

Maximum  0.284559

Minimum -0.320207

Std. Dev.   0.131259

Skewness  -0.028392

Kurtosis   2.626163

Jarque-Bera  0.375318

Probability  0.828897
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Uji Multikolinearitas 

 

Dependent Variable: LMODAL   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/12   Time: 22:16   

Sample: 1 63    

Included observations: 63   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.69984 0.642582 21.31998 0.0000 

LTK 0.437045 0.071277 6.131610 0.0000 

LBB 0.167162 0.043023 3.885387 0.0003 
     
     R-squared 0.676044     Mean dependent var 17.47293 

Adjusted R-squared 0.665246     S.D. dependent var 0.230310 

S.E. of regression 0.133252     Akaike info criterion -1.146695 

Sum squared resid 1.065373     Schwarz criterion -1.044641 

Log likelihood 39.12088     Hannan-Quinn criter. -1.106556 

F-statistic 62.60526     Durbin-Watson stat 1.837724 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Dependent Variable: LTK   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/12   Time: 22:17   

Sample: 1 63    

Included observations: 63   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -14.42653 1.916441 -7.527771 0.0000 

LBB 0.073149 0.067699 1.080497 0.2842 

LMODAL 0.881431 0.143752 6.131610 0.0000 
     
     R-squared 0.602275     Mean dependent var 2.204184 

Adjusted R-squared 0.589017     S.D. dependent var 0.295185 

S.E. of regression 0.189237     Akaike info criterion -0.445183 

Sum squared resid 2.148643     Schwarz criterion -0.343129 

Log likelihood 17.02326     Hannan-Quinn criter. -0.405045 

F-statistic 45.42895     Durbin-Watson stat 1.422000 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: LBB   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/12   Time: 22:17   

Sample: 1 63    

Included observations: 63   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.779033 5.009342 -0.954024 0.3439 

LMODAL 1.202575 0.309512 3.885387 0.0003 

LTK 0.260927 0.241488 1.080497 0.2842 
     
     R-squared 0.483108     Mean dependent var 16.80860 

Adjusted R-squared 0.465878     S.D. dependent var 0.489037 

S.E. of regression 0.357406     Akaike info criterion 0.826560 

Sum squared resid 7.664348     Schwarz criterion 0.928614 

Log likelihood -23.03664     Hannan-Quinn criter. 0.866698 

F-statistic 28.03919     Durbin-Watson stat 1.424388 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.406538     Prob. F(1,60) 0.5262 

Obs*R-squared 0.417262     Prob. Chi-Square(1) 0.5183 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 12/16/12   Time: 21:35   

Sample (adjusted): 2 63   

Included observations: 62 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.015442 0.003540 4.362430 0.0001 

RESID^2(-1) 0.082037 0.128664 0.637603 0.5262 
     
     R-squared 0.006730     Mean dependent var 0.016822 

Adjusted R-squared -0.009824     S.D. dependent var 0.021947 

S.E. of regression 0.022055     Akaike info criterion -4.758825 

Sum squared resid 0.029185     Schwarz criterion -4.690208 

Log likelihood 149.5236     Hannan-Quinn criter. -4.731884 

F-statistic 0.406538     Durbin-Watson stat 1.965248 

Prob(F-statistic) 0.526158    
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TABULASI DATA PENELITIAN 

No.Responden Y X1 X2 X3 

1 100.000.000 35.000.000 8 17.500.000 

2 140.000.000 37.000.000 10 24.500.000 

3 180.000.000 40.000.000 9 31.500.000 

4 267.000.000 50.000.000 17 46.700.000 

5 160.000.000 38.000.000 10 28.000.000 

6 100.000.000 30.000.000 7 17.500.000 

7 200.000.000 50.000.000 11 35.000.000 

8 310.000.000 70.000.000 10 54.250.000 

9 260.000.000 65.000.000 14 45.500.000 

10 120.000.000 30.000.000 10 11.250.000 

11 200.000.000 50.000.000 10 35.000.000 

12 100.000.000 30.000.000 7 17.500.000 

13 160.000.000 40.000.000 10 28.000.000 

14 120.000.000 36.000.000 8 21.000.000 

15 240.000.000 55.000.000 10 42.000.000 

16 200.000.000 53.000.000 14 35.000.000 

17 120.000.000 30.000.000 8 21.000.000 

18 100.000.000 32.000.000 7 17.500.000 

19 100.000.000 33.000.000 7 18.000.000 

20 180.000.000 45.000.000 9 31.500.000 

21 200.000.000 48.000.000 11 35.000.000 

22 240.000.000 60.000.000 13 42.000.000 

23 100.000.000 30.000.000 7 17.500.000 

24 140.000.000 33.000.000 8 24.500.000 

25 140.000.000 36.000.000 10 25.000.000 

26 100.000.000 38.000.000 9 18.000.000 

27 300.000.000 68.000.000 18 52.500.000 

28 240.000.000 55.000.000 13 42.000.000 

29 100.000.000 32.000.000 7 17.500.000 

30 100.000.000 33.500.000 8 17.500.000 

31 140.000.000 45.000.000 9 35.000.000 

32 120.000.000 38.000.000 8 10.000.000 

33 120.000.000 36.000.000 8 11.700.000 

34 200.000.000 55.000.000 15 35.000.000 

35 100.000.000 35.000.000 7 17.500.000 

36 80.000.000 26.000.000 5 14.000.000 

37 100.000.000 32.000.000 6 17.500.000 

38 100.000.000 34.000.000 7 17.500.000 
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39 120.000.000 36.000.000 5 8.000.000 

40 100.000.000 32.000.000 9 17.500.000 

41 140.000.000 37.000.000 14 24.500.000 

42 200.000.000 55.000.000 20 25.000.000 

43 133.400.000 38.000.000 13 23.000.000 

44 140.000.000 36.000.000 10 11.000.000 

45 160.000.000 40.000.000 10 11.000.000 

46 100.000.000 31.000.000 6 17.500.000 

47 100.000.000 30.000.000 7 17.500.000 

48 83.400.000 29.000.000 5 8.750.000 

49 100.000.000 35.000.000 10 18.000.000 

50 120.000.000 40.000.000 8 8.000.000 

51 160.000.000 45.000.000 10 28.000.000 

52 120.000.000 45.000.000 10 13.000.000 

53 120.000.000 35.000.000 8 13.300.000 

54 100.000.000 36.000.000 7 17.500.000 

55 100.000.000 35.000.000 8 19.000.000 

56 100.000.000 36.000.000 8 12.000.000 

57 120.000.000 36.000.000 10 10.000.000 

58 160.000.000 40.000.000 10 10.000.000 

59 120.000.000 30.000.000 7 9.600.000 

60 100.000.000 30.000.000 7 17.500.000 

61 100.000.000 35.000.000 10 17.500.000 

62 120.000.000 50.000.000 12 12.500.000 

63 100.000.000 35.000.000 8 17.500.000 

Jumlah 8.993.800.000 2.510.500.000 597 1.415.050.000 
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Data Penelitian Yang di Ln 

Hasil 

Produksi 
Modal 

Tenaga 

Kerja 

Bahan 

Baku 

18.42068074 17.3708586 2.079441542 16.67771144 

18.75715298 17.4264285 2.302585093 17.01418368 

19.00846741 17.50439 2.197224577 17.2654981 

19.40275922 17.7275336 2.833213344 17.65925472 

18.89068437 17.4530967 2.302585093 17.14771507 

18.42068074 17.2167079 1.945910149 16.67771144 

19.11382792 17.7275336 2.397895273 17.37085862 

19.55208286 18.0640058 2.302585093 17.80911355 

19.37619219 17.9898978 2.63905733 17.63322288 

18.6030023 17.2167079 2.302585093 16.23587869 

19.11382792 17.7275336 2.302585093 17.37085862 

18.42068074 17.2167079 1.945910149 16.67771144 

18.89068437 17.50439 2.302585093 17.14771507 

18.6030023 17.3990295 2.079441542 16.860033 

19.29614948 17.8228437 2.302585093 17.55318018 

19.11382792 17.7858025 2.63905733 17.37085862 

18.6030023 17.2167079 2.079441542 16.860033 

18.42068074 17.2812465 1.945910149 16.67771144 

18.42068074 17.3120181 1.945910149 16.70588232 

19.00846741 17.622173 2.197224577 17.2654981 

19.11382792 17.6867116 2.397895273 17.37085862 

19.29614948 17.9098551 2.564949357 17.55318018 

18.42068074 17.2167079 1.945910149 16.67771144 

18.75715298 17.3120181 2.079441542 17.01418368 

18.75715298 17.3990295 2.302585093 17.03438638 

18.42068074 17.4530967 2.197224577 16.70588232 

19.51929303 18.0350183 2.890371758 17.77632373 

19.29614948 17.8228437 2.564949357 17.55318018 

18.42068074 17.2812465 1.945910149 16.67771144 

18.42068074 17.327056 2.079441542 16.67771144 

18.75715298 17.622173 2.197224577 17.37085862 

18.6030023 17.4530967 2.079441542 16.11809565 

18.6030023 17.3990295 2.079441542 16.2750994 
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19.11382792 17.8228437 2.708050201 17.37085862 

18.42068074 17.3708586 1.945910149 16.67771144 

18.19753719 17.0736071 1.609437912 16.45456789 

18.42068074 17.2812465 1.791759469 16.67771144 

18.42068074 17.3418711 1.945910149 16.67771144 

18.6030023 17.3990295 1.609437912 15.8949521 

18.42068074 17.2812465 2.197224577 16.67771144 

18.75715298 17.4264285 2.63905733 17.01418368 

19.11382792 17.8228437 2.995732274 17.03438638 

18.70886269 17.4530967 2.564949357 16.95100477 

18.75715298 17.3990295 2.302585093 16.21340583 

18.89068437 17.50439 2.302585093 16.21340583 

18.42068074 17.2494978 1.791759469 16.67771144 

18.42068074 17.2167079 1.945910149 16.67771144 

18.23915887 17.1828064 1.609437912 15.98456426 

18.42068074 17.3708586 2.302585093 16.70588232 

18.6030023 17.50439 2.079441542 15.8949521 

18.89068437 17.622173 2.302585093 17.14771507 

18.6030023 17.622173 2.302585093 16.38045992 

18.6030023 17.3708586 2.079441542 16.40327459 

18.42068074 17.3990295 1.945910149 16.67771144 

18.42068074 17.3708586 2.079441542 16.75994954 

18.42068074 17.3990295 2.079441542 16.30041721 

18.6030023 17.3990295 2.302585093 16.11809565 

18.89068437 17.50439 2.302585093 16.11809565 

18.6030023 17.2167079 1.945910149 16.07727366 

18.42068074 17.2167079 1.945910149 16.67771144 

18.42068074 17.3708586 2.302585093 16.67771144 

18.6030023 17.7275336 2.48490665 16.3412392 

18.42068074 17.3708586 2.079441542 16.67771144 
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Nilai Produksi pada Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

No. 

Responden 
Jenis Industri 

Rata-rata 

produksi (unit) 

Harga jual 

(Rp) 

Nilai 

Produksi (Rp) 

1 Rokok Kretek 25.000 4.000 100.000.000 

2 Rokok Kretek 40.000 3.500 140.000.000 

3 Rokok Kretek 60.000 3.000 180.000.000 

4 Rokok Kretek 66.750 4.000 267.000.000 

5 Rokok Kretek 40.000 4.000 160.000.000 

6 Rokok Kretek 25.000 4.000 100.000.000 

7 Rokok Kretek 50.000 4.000 200.000.000 

8 Rokok Kretek 77.500 4.000 310.000.000 

9 Rokok Kretek 65.000 4.000 260.000.000 

10 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

11 Rokok Kretek 50.000 4.000 200.000.000 

12 Rokok Kretek 25.000 4.000 100.000.000 

13 Rokok Kretek 40.000 4.000 160.000.000 

14 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

15 Rokok Kretek 80.000 3.000 240.000.000 

16 Rokok Kretek 50.000 4.000 200.000.000 

17 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

18 Rokok Kretek 25.000 4.000 100.000.000 

19 Rokok Kretek 25.000 4.000 100.000.000 

20 Rokok Kretek 60.000 3.000 180.000.000 

21 Rokok Kretek 50.000 4.000 200.000.000 

22 Rokok Kretek 80.000 3.000 240.000.000 

23 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

24 Rokok Kretek 35.000 4.000 140.000.000 

25 Rokok Kretek 35.000 4.000 140.000.000 

26 Rokok Kretek 25.000 4.000 100.000.000 

27 Rokok Kretek 100.000 3.000 300.000.000 

28 Rokok Kretek 80.000 3.000 240.000.000 

29 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

30 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

31 Rokok Kretek 35.000 4.000 140.000.000 

32 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

33 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

34 Rokok Kretek 50.000 4.000 200.000.000 

35 Rokok Kretek 25.000 4.000 100.000.000 

36 Rokok Kretek 32.000 2.500 80.000.000 

37 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 
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38 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

39 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

40 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

41 Rokok Kretek 35.000 4.000 140.000.000 

42 Rokok Kretek 50.000 4.000 200.000.000 

43 Rokok Kretek 28.350 4.000 133.400.000 

44 Rokok Kretek 35.000 4.000 140.000.000 

45 Rokok Kretek 40.000 4.000 160.000.000 

46 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

47 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

48 Rokok Kretek 27.800 3.000 83.400.000 

49 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

50 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

51 Rokok Kretek 40.000 4.000 160.000.000 

52 Rokok Kretek 30.000 4.000 120.000.000 

53 Rokok Kretek 30.000 4.000 120.000.000 

54 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

55 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

56 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

57 Rokok Kretek 30.000 4.000 120.000.000 

58 Rokok Kretek 40.000 4.000 160.000.000 

59 Rokok Kretek 40.000 3.000 120.000.000 

60 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

61 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

62 Rokok Kretek 30.000 4.000 120.000.000 

63 Rokok Kretek 40.000 2.500 100.000.000 

Jumlah    8.993.800.000 

Rata-rata    142,758,730 

Minimal    80,000,000 

Maksimal    310,000,000 
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Modal  pada Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

No. Responden Modal (Rp) 

1 35.000.000 

2 37.000.000 

3 40.000.000 

4 50.000.000 

5 38.000.000 

6 30.000.000 

7 50.000.000 

8 70.000.000 

9 65.000.000 

10 30.000.000 

11 50.000.000 

12 30.000.000 

13 40.000.000 

14 36.000.000 

15 55.000.000 

16 53.000.000 

17 30.000.000 

18 32.000.000 

19 33.000.000 

20 45.000.000 

21 48.000.000 

22 60.000.000 

23 30.000.000 

24 33.000.000 

25 36.000.000 

26 38.000.000 

27 68.000.000 

28 55.000.000 

29 32.000.000 

30 33.500.000 

31 45.000.000 

32 38.000.000 

33 36.000.000 

34 55.000.000 

35 35.000.000 

36 26.000.000 

37 32.000.000 

38 34.000.000 
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39 36.000.000 

40 32.000.000 

41 37.000.000 

42 55.000.000 

43 38.000.000 

44 36.000.000 

45 40.000.000 

46 31.000.000 

47 30.000.000 

48 29.000.000 

49 35.000.000 

50 40.000.000 

51 45.000.000 

52 45.000.000 

53 35.000.000 

54 36.000.000 

55 35.000.000 

56 36.000.000 

57 36.000.000 

58 40.000.000 

59 30.000.000 

60 30.000.000 

61 35.000.000 

62 50.000.000 

63 35.000.000 

Jumlah 2.510.500.000 

Rata-rata 39,849,206 

Minimal 26,000,000 

Maksimal 70,000,000 
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Tenaga Kerja pada Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

No. Responden Laki-laki Perempuan Jumlah (orang) 

1 3 5 8 

2 3 7 10 

3 4 5 9 

4 7 10 17 

5 5 5 10 

6 2 5 7 

7 5 6 11 

8 2 8 10 

9 4 10 14 

10 3 7 10 

11 4 6 10 

12 2 5 7 

13 3 7 10 

14 4 4 8 

15 5 5 10 

16 3 11 14 

17 3 5 8 

18 2 5 7 

19 3 4 7 

20 2 7 9 

21 3 8 11 

22 3 10 13 

23 2 5 7 

24 3 8 8 

25 5 5 10 

26 3 6 9 

27 7 11 18 

28 4 9 13 

29 3 4 7 

30 3 5 8 

31 3 6 9 

32 2 6 8 

33 3 5 8 

34 5 10 15 

35 2 5 7 

36 2 3 5 

37 2 4 6 

38 2 5 7 
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39 2 3 5 

40 3 6 9 

41 4 10 14 

42 6 14 20 

43 3 10 13 

44 4 6 10 

45 5 5 10 

46 2 4 6 

47 2 5 7 

48 2 3 5 

49 3 7 10 

50 3 5 8 

51 4 6 10 

52 3 7 10 

53 2 6 8 

54 3 4 7 

55 2 6 8 

56 2 6 8 

57 5 5 10 

58 2 8 10 

59 2 5 7 

60 3 4 7 

61 4 6 10 

62 4 8 12 

63 3 5 8 

Jumlah 204 393 597 

Rata-rata   10 

Minimal   5 

Maksimal   20 
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Bahan Baku pada Industri Kecil Rokok Kretek di Kabupaten Kudus 

No. 

responden 

Jenis Bahan Baku Biaya per bulan 

(Rp) Pokok Penunjang 

1 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

2 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 24.500.000 

3 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 31.500.000 

4 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 46.700.000 

5 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 28.000.000 

6 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

7 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 35.000.000 

8 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 54.250.000 

9 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 45.500.000 

10 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 11.250.000 

11 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 35.000.000 

12 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

13 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 28.000.000 

14 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 21.000.000 

15 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 42.000.000 

16 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 35.000.000 

17 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 21.000.000 

18 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

19 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 18.000.000 
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20 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 31.500.000 

21 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 35.000.000 

22 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 42.000.000 

23 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

24 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 24.500.000 

25 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 25.000.000 

26 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 18.000.000 

27 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 52.500.000 

28 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 42.000.000 

29 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

30 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

31 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 35.000.000 

32 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 10.000.000 

33 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 11.700.000 

34 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 35.000.000 

35 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

36 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 14.000.000 

37 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

38 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

39 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 8.000.000 

40 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 
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41 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 24.500.000 

42 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 25.000.000 

43 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 23.000.000 

44 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 11.000.000 

45 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 11.000.000 

46 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

47 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

48 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 8.750.000 

49 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 18.000.000 

50 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 8.000.000 

51 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 28.000.000 

52 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 13.000.000 

53 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 13.300.000 

54 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

55 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 19.000.000 

56 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 12.000.000 

57 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 10.000.000 

58 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 10.000.000 

59 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 9.600.000 

60 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

61 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 
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62 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 12.500.000 

63 

Tembakau, cengkeh, saus, 

papir 

Kertas dos, 

perekat 17.500.000 

Jumlah 1.415.050.000 

Rata-rata 22,461,111 

Minimal 8,000,000 

Maksimal 54,250,000 
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Wawancara dengan pengusaha rokok kecil di Kabupaten Kudus 

 

     

 

 

 

Penyimpanan tembakau, cengkeh 
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Proses pengayakan bahan baku 

     

  Mesin blending (untuk mencampur tembakau 

dan cengkeh) 

 

Proses pembuatan rokok kretek 
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KUESIONER 

Nomor Responden : …………… 

Tanggal Pengisian : …………… 

Daftar pertanyaan untuk pengusaha Industri Kecil Rokok di Kabupaten Kudus 

A. Identitas Responden 

1. Nama Pemilik Usaha : ……………… 

2. Jenis Kelamin  : (Pria / Wanita) 

3. Umur   : …………… 

4. Alamat   : …………….. 

5. Pendidikan Terakhir : ……………. 

6. Pekerjaan Pokok  : …………….. 

 

B. Profil Usaha 

1. Nama Usaha :………… 

2. Alamat Tempat Usaha :………….. 

3. Tahun Berdiri :…………… 

4. Status Kepemilikan Usaha : 

a. Milik Sendiri 

b. Milik Bersama (Patungan) 

5. Status Kepemilikan Usaha : 

a. Memiliki izin usaha, jika iya izin apa saja : …………………. 

b. Belum memiliki izin usaha 

6. Daerah Pemasaran Produk : 

a. Lokal (dalam satu kota) 

b. Luar daerah (luar kota), yakni ………………. 

7. Bagaimana Cara Memasarkan Produk : 

a. Sendiri 
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b. Pengepul (Pesanan) 

c. Lainnya, sebutkan : ……………………. 

8. Penggunaan teknologi dalam proses produksi : 

a. Tidak menggunakan mesin 

b. Menggunakan mesin, sebutkan …………………………… 

 

C. Nilai Produksi 

1. Berapa rata-rata nilai produksi rokok perbulan : Rp……………. 

2. Berapa harga jual rokok per unit : Rp……………………… 

3. Berapa rata-rata produksi perbulan : …………………………..unit 

 

D. Modal 

1. Berapa modal awal berdirinya usaha yang Bapak / Ibu / Saudara miliki? 

Jawab : ………………….. 

2. Darimana sumber modal yang Bapak / Ibu / Saudara dapatkan? 

Jawab : ………………. 

3. Berapa biaya modal total rata-rata yang harus dikeluarkan untuk 

pembiayaan produksi rokok ? 

Jawab : Rp ……………… 

 

E. Bahan Baku 

1. Bahan baku apa yang Bapak / Ibu / Saudara gunakan? 

Jawab :…………… 

2. Berasal darimana Bapak / Ibu / Saudara mendapatkan bahan baku 

tersebut? 

Jawab :…………….. 

3. Berapa biaya yang Bapak / Ibu / Saudara keluarkan untuk membeli bahan 

baku? 

Jawab : Rp ……………. 
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F. Tenaga Kerja 

1. Karyawan Tetap 

Jenis Kelamin 
Tingkat Pendidikan Usia Tenaga Kerja 

SD SMP SMA PT <20 21-29 30-39 40-49 >50 

1. Pria          

2. Wanita          

 

   2.  Karyawan Tidak Tetap 

Jenis Kelamin 
Tingkat Pendidikan Usia Tenaga Kerja 

SD SMP SMA PT <20 21-29 30-39 40-49 >50 

1. Pria          

2. Wanita          

 

3. Apakah  tenaga kerja berasal dari keluarga ? 

Jawab : …………………….. 

4. Berapa jumlah tenaga kerja pada industri Anda? 

Jawab : …………………….. 

 

 

 

 


