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Nur Hanifah, Ristia 2013. “Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi 

Pada Industri Menengah, Kecil Dan Rumah Tangga Mebel Di Kabupaten 

Blora”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Etty Soesilowati, M.Si. II. 

Dyah Maya Nihayah, S.E, M.Si.  

Kata Kunci: Mebel, Efisiensi, Produksi 

 

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai 

komoditas kehutanan berupa kayu jati, sehingga industri mebel menjadi salah satu 

industri andalan di Kabupaten Blora. Industri mebel juga sebagai sektor usaha 

yang menyerap tenaga kerja juga sebagai sektor usaha yang menyumbangkan 

pendapatan asli daerah. Pada perkembangan industri mebel jumlah unit usaha dan 

jumlah tenaga kerja dari tahun 2003-2010 selalu mengalami peningkatan tetapi 

pada hasil produksi mebel mengalami penurunan. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana efisiensi teknis, harga dan ekonomi dalam penggunaan 

faktor-faktor produksi pada industri menengah, kecil, dan rumah tangga di 

Kabupaten Blora. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di Kabupaten Blora telah 

mencapai efisiensi atau belum. Sehingga akan diketahui faktor-faktor produksi 

apa yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan input agar tercapai 

tingkat efisiensi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah industri menengah, kecil dan rumah 

tangga mebel di Kabupaten Blora. Variabel yang digunakan adalah modal, bahan 

baku, tenaga kerja, dan bahan penolong. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis Stochastik Production Frontier dan Return to Scale. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil untuk efisiensi teknis sebesar 0,98 

kemudian efisiensi  harga sebesar 4,43 dan untuk efisiensi ekonomi sebesar 4,34 

sedangkan untuk return to scale sebesar 0,87. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di Kabupaten Blora 

belum efisien secara keseluruhan sehingga perlu dilakukan pengurangan 

penggunaan faktor-faktor produksi agar tercapai efisiensi pada industri mebel. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan faktor-faktor produksi 

pada industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di Kabupaten Blora masih 

belum efisien. Saran dari penelitian ini diperuntukan bagi semua pihak yang 

berkepentingan dan terlibat dalam industri mebel. Bagi pengusaha, perlu 

dilakukan penggunaan faktor produksi secara proporsional agar tercapai efisiensi. 

Pemerintah juga perlu terlibat langsung dalam memajukan industri mebel. 
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ABSTRACT 

 

Nurhanifah , 2013. "The Efficiency Of The Use Of Factors Of Production At 

Small And Medium-Sized Industries, Household Furniture In Blora Regency". 

Thesis. Department of Economic Development University. Faculty of Economic. 

Advisor I. Dr. Etty Soesilowati, M.Si. II. Dyah Maya Nihayah, S.E, M.Si. 

Keywords: Furniture, Efficiency, Production 

 

 Blora Regency is a Regency  in the form of forestry commodities that have 

teak wood, making the furniture industry has become one of the mainstay industry 

in the County Forest. The furniture industry as well as business sectors that absorb 

the workforce as well as business sectors who donated the original income area. 

On the development of the furniture industry the number of business units and the 

amount of labor from 2003-2010 always are on the increase but on the results of 

the production of furniture has decreased. Problem in the study is how the 

technical efficiency, price and economy in the use of production factors in middle, 

small industry, and household in the Blora Regency. The purpose of this research 

is to find out whether small and medium-sized industries, household furniture in 

Blora Regency has reached or not efficiency. So it will be known what production 

factors that need to be done in order to input the addition or reduction achieved 

the level of efficiency. 

 Population in research this is industry intermediate, small and household 

furniture in blora regency. Variable used is capital, raw materials, labor, and 

materials helper. Method data using by a questionnaire. The analysis method used 

in research is analysis stochstik production frontier and return to scale.  

 From this research obtained results for the technical efficiency of 0,98 then 

the efficiency of the price of 4,43 and for the economic efficiency of 4,34 as for 

the return to scale of 0,87. Of those results can be known that small and medium-

sized industries, household furniture in Blora Regency is not efficient in its 

entirety so that the necessary reduction in the use of production factors in order to 

achieve efficiency in the furniture industry. 

Conclusion of this research is the use of factors of production at small and 

medium-sized industries, household furniture in Blora Regency are still not 

efficient. Advice from the research was intended for all the parties concerned and 

involved in the furniture industry. For entrepreneurs, the need for the use of 

factors of production proportionally in order to achieve efficiency. The 

Government also needs to be directly involved in advancing the furniture industry. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang adalah 

untuk memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, 

pemerataan pendapatan, mengurangi disparitas antar daerah dan meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu usaha untuk meningkatkan pembangunan 

ekonomi adalah pembangunan di sektor industri yang merupakan usaha jangka 

panjang untuk memperbaiki struktur ekonomi dan menyeimbangkan antara 

industri dan pertanian. 

Pembangunan industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan 

pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan. Walaupun 

di era globalisasi industri kecil bukan penghasil output dan nilai tambah yang 

terbesar, namun dalam hal penyerapan tenaga kerja, industri kecil dan rumah 

tangga lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan perusahaan industri 

besar dan sedang. Sehingga peranan industri dalam perekonomian nasional perlu 

ditingkatkan untuk mewujudkan struktur ekonomi yang semakin berkembang 

(Riyanto, 2001:6).  

Pembangunan industri yang dimaksud tidak hanya industri besar dengan 

teknologi canggih saja, akan tetapi perlu dikembangkan juga industri kecil dan 

rumah tangga yang kebanyakan berada di pedesaan. Industri kecil dan rumah 

tangga yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia khususnya di daerah 
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pedesaan, menyebabkan pengembangan dari industri kecil dan rumah tangga 

menjadi lebih efektif. Karena selain memperluas lapangan pekerjaan dan 

kesempatan usaha juga dapat mendorong pembangunan daerah dan pedesaan di 

Indonesia. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa industri pengolahan memberikan 

sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Jawa Tengah. Pada tahun 2006-2008 

mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 2008-2010. Meskipun 

demikian sektor pengolahan tetap menjadi sektor yang paling tinggi 

sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah. Sektor 

Perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor dominan memberikan 

sumbangan berarti bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 21,42 persen di tahun 

2010. Sektor pertanian juga memberikan sumbangan yang cukup berarti namun 

terus mengalami penurunan dari tahun 2006 sampai tahun 2010. 

Tabel 1.1  

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan2000 Jawa Tengah 2006-2010 

Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 

Pertanian 20,57 20,03 19,57 19,30 18,69 

Pertambangan dan Galian 1,11 1,12 1,10 1,11 1,12 

Industri Pengolahan 31,98 31,98 32,94 32,51 32,83 

Listrik, Gas dan Air Bersih 0,83 0,83 0,84 0,84 0,86 

Bangunan 5,61 5,69 5,74 5,83 5,89 

Perdagangan, Hotel dan Restoran 21,11 21,30 20,96 21,38 21,42 

Pengangkutan dan Komunikasi 4,95 5,06 5,11 5,20 5,24 

Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perusahaan 
3,58 3,62 3,70 3,79 3,76 

Jasa-jasa  10,25 10,36 10,04 10,03 10,18 

Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2011 
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Industri pengolahan dibagi menjadi dua kelompok industri, yang pertama 

adalah industri besar dan yang kedua adalah industri kecil dan menengah. Kedua 

industri tersebut berpengaruh penting dalam perekonomian. Kajian usaha kecil-

menengah senantiasa menarik perhatian. Keberadaannya sering kali dikaitkan 

dengan usaha yang dikelola masyarakat dengan keahlian terbatas dan teknologi 

tradisional. Namun krisis yang melanda Indonesia telah menimbulkan kesadaran 

bahwa dalam perekonomian nasional sektor usaha kecil memiliki peran yang 

sangat penting dalam memperkokoh struktur perekonomian nasional. Pentingnya 

posisi usaha kecil ini tidak hanya untuk memperkokoh perokonomian nasional, 

tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sebagian masyarakat Indonesia (Riyanto, 

2001:8).  

Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja 

Industri Kecil dan Menengah Jawa Tengah Tahun 2006-2010 

Tahun 
Jumlah 

Perusahan (Unit) 

Jumlah Tenaga 

Kerja (Orang) 

2006 643.712 2.613.187 

2007 643.953 2.636.478 

2008 644.020 2.672.813 

2009 644.138 2.702.254 

2010 644.311 2.735.299 

 Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2011 

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan industri kecil dan 

menengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Pada 

tahun 2006 sampai tahun 2008 jumlah peningkatan perusahaan semakin menurun, 

tetapi dari tahun 2008 ke tahun 2009 perusahaan yang bertambah relatif 

meningkat. Hal yang serupa terjadi di tahun 2010, penambahan perusahaan 

semakin tinggi. Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2006 sampai tahun 2010 
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terus mengalami peningkatan. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah tenaga kerja industri 

kecil dan menengah di Jawa Tengah cenderung stabil dari tahun 2006 ke tahun 

2010. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil memiliki peranan yang besar 

dalam penyerapan tenaga kerja, terutama yang berasal dari daerah pedesaan 

karena industri kecil lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan dibanding 

sektor lain. 

Salah satu komoditi hasil hutan adalah kayu jati, Di Indonesia sendiri, 

kayu jati tersebar di beberapa daerah, namun kayu jati dari Blora menjadi 

primadona, karena di Kabupaten Blora dengan daerah yang tandus (kurang air), 

sehingga jati yang dihasilkan benar-benar keras, tekstur kayu jati Blora lebih halus 

dan kayunya lebih kuat, dengan kehalusan tekstur dan keindahan warna kayunya 

jati digolongkan sebagai kayu mewah. Banyak terdapat kerajinan kayu jati dari 

Blora seperti souvenir kayu jati dan furniture kayu jati. Hasil industri ini memiliki 

berbagai aneka macam dan bentuk yang menarik sehingga banyak dikenal dan 

disenangi orang-orang lokal maupun internasional. Sentra kerajinan kayu jati dari 

Blora terletak di Kecamatan Jepon, kurang lebih tujuh kilometer dari kota Blora 

menuju kearah Cepu 

Perkembangan industri kecil mebel di Kabupaten Blora berdasarkan data 

yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  

(DISPERINDAGKOP) Kabupaten  Blora tahun 2010 selama 8 tahun terakhir 

dapat terlihat seperti pada tabel 1.3 sebagai berikut : 
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Tabel 1.3  

Data  Perkembangan  Industri Mebel Kabupaten Blora  

Tahun  2003 - 2010 

Uraian Satuan 

Tahun 

2003 

Tahun 

2004 

Tahun 

2005 

Tahun 

2006 

Tahun 

2007 

Tahun 

2008 

Tahun 

2009 

Tahun 

2010 

 Unit Usaha  Unit/Orang  63 78 113 152 355 397 423 430 

 Tenaga Kerja  Orang  382 461 542 647 984 1,119 1,119 1,230 

 Asset  Rp.000,-  687,500 880,100 1,502,650 2,361,770 5,544,372 5,224,958 5,148,770 5,072,582 

 Omset  Rp.000,-  1,000,620 1,825,370 3,853,247 5,351,010 12,422,360 10,106,572 11,146,190 10,185,808 

 Terdiri dari : 

 

 a. Lokal  Rp.000,-  550,342 1,003,235 1,871,879 2,084,445 5,007,885 4,669,080 5,161,625 5,654,170 

 b. Regional  Rp.000,-  450,278 822,135 1,488,738 2,268,485 5,783,440 5,120,317 5,302,725 4,485,133 

 c. Eksport  Rp.000,-   -  - 492,630 1,034,080 1,631,035 1,316,895 1,781,890 2,046,885 

Sumber : DISPERINDAGKOP Kab. Blora 2011 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah unit usaha dan jumlah 

tenaga kerja dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 terus menerus mengalami 

peningkatan. Sedangkan pada asset dan omset pada industri kecil dan menengah 

mebel di Kabupaten Blora berfluktuasi pada tahun 2003 sampai tahun 2010. 

Berdasarkan pada grafik 1.1 jumlah produksi mebel pada tahun 2003 sampai 

tahun 2010 mengalami penurunan.  
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Sumber : DISPERINDAGKOP UMKM Kab. Blora diolah, 2012 

 

  Penurunan ini tidak sesuai dengan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga 

kerja yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2003 sampai tahun 2010. 

Penurunan jumlah produksi dapat berakibat pada menurunnya keuntungan yang 

diperoleh para pengusaha sedangkan biaya produksi tidak mengalami penurunan 

atau masih tetap sama dari tahun ke tahun. Kemungkinan besar penyebab jumlah 

produksi industri mebel di Kabupaten Blora yang cenderung mengalami 

penurunan adalah belum optimalnya penggunaan sumber daya atau faktor-faktor 

produksi. 

Secara umum produksi sebagai output tergantung pada faktor-faktor 

produksi yang disebut input. Hubungan teknis antara input dan output dinyatakan 

dalam suatu fungsi produksi. Alokasi sumber daya dalam jumlah yang tepat akan 

memberikan pendapatan yang maksimal dan sebaliknya. Penggunan sumber daya 

yang tidak tepat dapat menyebabkan tidak efisien yang dapat mengurangi 
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keuntungan atau pendapatan. Apabila hal ini dibiarkan dalam waktu yang cukup 

panjang maka akan sangat merugikn karena secara sosial terjadi pemborosan 

sumber daya yang semakin langka seiring dengan meningkatnya kebutuhan. 

Dengan mengetahui kondisi tingkat efisiensi, perusahaan dapat 

mempertimbangkan perlu tidaknya suatu usaha dikembangkan lebih lanjut. 

Menurut Lincolin (1995), penggunaan bahan baku industri kecil di 

Indonesia pada umumnya menjalankan proses produksi secara tidak efisien, 

karena penggunaan dari faktor-faktor produksi yang tidak optimal. Kemungkinan 

besar penyebab jumlah produksi dan nilai produksi industri kecil dan menengah di 

Kabupaten Blora yang cenderung mengalami penurunan adalah belum optimalnya 

penggunaan faktor-faktor produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah 

produksi adalah dengan meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang 

digunakan dalam proses produksi industri mebel. Dalam pelaksanaanya, setiap 

pengusaha selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya. Salah satu 

parameter yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha 

adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dengan cara pemanfaatan faktor-faktor 

produksi secara efisien. Efisiensi diperlukan agar pengusaha mendapatkan 

kombinasi dari penggunaan faktor-faktor produksi tertentu dengan mampu 

menghasilkan output yang maksimal.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk mengetahui 

efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada industri menengah, kecil, dan 

rumah  tangga mebel di Kabupaten Blora. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Efisiensi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur 

kinerja dari seseorang atau unit usaha. Efisiensi dapat diartikan sebagai cara untuk 

menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada atau cara untuk 

menghasilkan output yang ada dengan input yang minimal. 

Informasi mengenai efisiensi sangat penting untuk pengambilan keputusan 

bagi suatu unit usaha untuk menjamin kelangsungan usahanya. Tujuan dari suatu 

unit usaha adalah memaksimalkan keuntungan, dimana keuntungan usaha tersebut 

dipengaruhi oleh efisiensi dalam penggunaan faktor produksinya. Semakin efisien 

suatu usaha maka keuntungan yang diterima akan semakin meningkat, sebaliknya 

semakin tidak efisien suatu usaha maka keuntungan yang diterima akan menurun 

Perkembangan industri mebel di Kabupaten Blora mengalami penurunan 

jumlah produksi dari tahun 2003 sampai tahun 2010. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh penggunaan faktor produksi yang belum efisien oleh para 

pengusaha. Pengembangan dan peningkatan industri mebel perlu dilakukan 

dengan mencapai efisiensi dalam produksi sehingga usaha dapat memberikan 

keuntungan, salah satu cara untuk mencapai efisiensi dalam produksi adalah 

dengan penggunaan input-input produksi secara optimal. 

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menganalisis efisiensi 

penggunaan faktor-faktor produksi pada industri menengah, kecil dan rumah 

tangga mebel di Kabupten Blora. Melalui kajian permasalahan dia atas, maka 

permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana  efisiensi teknis dalam penggunaan faktor-faktor produksi pada 

industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel Kabupaten Blora?  

2. Bagaimana efisiensi harga dalam penggunaan faktor-faktor produksi pada 

industri menengah, kecil, rumah tangga mebel di Kabupaten Blora?  

3. Bagaimana efisiensi ekonomis dalam penggunaan faktor-faktor produksi 

pada industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di Kabupaten 

Blora? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efisiensi teknis dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi pada industri menengah, kecil dan rumah tangga  mebel di 

Kabupaten Blora. 

2. Untuk mengetahui efisiensi harga dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi pada industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di 

Kabupaten Blora. 

3. Untuk mengetahui efisiensi ekonomis dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi pada industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di 

Kabupaten Blora. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Akademisi 

Sebagai salah satu bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya mengenai efisiensi 
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penggunaan faktor-faktor produksi pada industri menengah, kecil dan 

rumah tangga mebel di Kabupaten Blora. 

2.   Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tentunya untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Bagi Masyarakat  

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak lain yang 

berkepentingan atau berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Industri 

Menurut UU No 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, menyebutkan bahwa 

industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang-barang dengan nilai yang 

lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan 

perekayasaan industri. Pengertian industri juga meliputi semua perusahaan yang 

mempunyai kegiatan tertentu dalam mengubah secara mekanik atau kimia 

bahan-bahan organik sehingga menjadi hasil baru. 

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) industri di bedakan menjadi : 

1. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 

orang atau lebih. 

2. Industri sedang atau menengah  adalah perusahaan dengan jumlah 

tenaga kerja 20 orang sampai 99 orang. 

3. Industri kecil  adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 5 orang 

sampai dengan 19 orang. 

4.  industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang 

sampai dengan 4 orang.  

Industri rumah tangga (Home Industry) merupakan unit bidang usaha skala 

kecil yang bergerak dalam bidang tertentu, perusahaan semacam ini menggunakan 

satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus 

bersama, bila dilihat dari modal usaha yang digunakan dalam proses produksi dan 
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jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit dibandingkan perusahaan 

besar pada umumnya. 

Modal utama industri rumah tangga berkisar Rp. 5000.000 sampai dengan  

Rp. 50.000.000, dengan jumlah tenaga kerja rata-rata 2 hingga 10 orang, 

sedangkan dilihat dari omset pemasaran industri rumah tangga dapat mendapatkan 

Rp. 10.000.000 hingga Rp. 100.000.000 per bulan (Muliawan, 2008: 3).  

Menurut UU RI No 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU RI No 20 Tahun 2008 adalah 

sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima 

ratus rupiah). 

Sedangkan World Bank tahun 2008 memberikan kriteria untuk usaha kecil 

sebagai berikut: 

1. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang  
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2. Pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta dollar 

3. Jumlah aset tidak melebihi 3 juta dollar 

2.2 Produksi 

Produksi diartikan sebagai atau penggunaan atau pemanfaatan sumber 

daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali 

berbeda baik dalam pengertian apa, dimana atau kapan komoditi-komoditi 

tersebut dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh 

konsumen terdapat komoditi itu. Iswndoro dalam Anandra , 2010:14 menyatakaan 

bahwa teori produksi sebagaimana teori konsumen merupakan teori pemilihan 

atas berbagai alternatif yang tersedia. Dalam hal ini adalah keputusan yang 

diambil seorang produsen untuk menentukan pilihan atas alternatif tersebut. 

Produsen mencoba memaksimalkan produksi yang bias dicapai dengan suatu 

kendala ongkos tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang  maksimum.  . 

2.3 Faktor-faktor produksi 

Faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau 

diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan 

jasa. Faktor-faktor produksi dalam perekonomian akan menentukan sampai di 

mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa.  

Sukirno mengatakan bahwa faktor produksi dapat dibedakan menjadi 

empat jenis, yaitu modal, faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan 

oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang 

dibutuhkan. Tenaga Kerja, faktor produksi ini meliputi keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki, yang dibedakan menjadi tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, 
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dan tenaga kerja terdidik.  Tanah dan sumber alam, faktor tersebut disediakan oleh 

alam meliputi tanah, beberapa jenis tambang, hasil hutan dan sumber alam yang 

dapat dijadikan modal, seperti air yang dibendung untuk irigasi dan pembangkit 

listrik. Keahlian keusahawanan, faktor produksi ini berbentuk keahlian dan 

kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan 

usaha (Sukirno, 2005: 6). 

2.3.1 Pengaruh dan peranan faktor modal sebagai faktor produksi 

Hasil survei BPS tahun 2003 dan 2005 terhadap Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil pada industri manufaktur menunjukkan permasalahan-permasalahan klasik 

dalam kelompok usaha ini di Indonesia adalah keterbatasan modal dan kesulitan 

pemasaran walaupun banyak skim kredit atau kesempatan kredit khusus bagi 

pengusaha kecil, sebagian pengusaha yang terutama berada di perdesaan tidak 

pernah mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, mereka 

tergantung pada uang tabungannya sendiri untuk mendanai kegiatan produksi 

mereka (Tambunan, 2009: 75). 

Modal merupakan faktor yang penting dalam menentukan untuk dapat 

memulai dan mengembangkan suatu usaha, makin besar modal yang dimiliki oleh 

suatu usaha maka semakin besar kemungkinan usaha yang akan dijalankan. 

Pengertian modal di sini tidak hanya uang, namun sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menjalankan usaha. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menjalankan usaha. Dengan demikian modal dapat berupa benda fisik 

maupun bukan, pikiran, kesempatan, waktu, pendidikan, dan pengalaman adalah 

benda abstrak yang sesungguhnya modal yang tidak ternilai pentingnya dan 
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sangat menentukan keberhasilan dalam berusaha (Wijandi, 2004: 66), dari 

beberapa contoh modal tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan suatu 

gagasan, selanjutnya gagasan dapat menghasilkan barang ataupun jasa, dari 

barang dan jasa tersebut dapat diperoleh keuntungan yaitu uang, uang yang 

diperoleh dapat digunakan untuk membeli barang yang selanjutnya dapat diubah 

ataupun dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dan itu merupakan siklus 

yang dapat diterapkan dalam usaha agar lebih berkembang. 

2.3.2 Pengaruh dan peranan faktor bahan baku sebagai faktor produksi 

Bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. 

Kekurangan bahan dasar yang tersedia dapat berakibat terhentinya proses 

produksi karena habisnya bahan baku untuk diproses. Tersedianya bahan dasar 

yang cukup merupakan faktor penting guna menjamin kelancaran proses produksi. 

Oleh karena itu perlu diadakan perencanaan dan pengaturan terhadap bahan dasar 

ini baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya. 

Cara penyediaan bahan baku ada dua alternatif yaitu : 

1. Dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut kemudian disimpan di 

gudang, setiap kali dibutuhkan oleh proses produksi dapat diambil dari 

gudang. 

2. Berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-

kali dalam jumlah yang kecil dalam setiap kali pembelian. 
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2.3.3 Pengaruh dan peranan faktor tenaga kerja sebagai faktor produksi 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung 

maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga 

kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Faktor produksi tenaga kerja 

terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. 

Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokan berdasarkan kualitas 

(kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan sifat kerjanya. 

Berdasarkan kualitasnya tenaga kerja dibedakan menjadi : 

1. Tenaga Kerja Terdidik, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu 

sehingga memiliki keahlian di bidangnya. 

2. Tenaga Kerja Terampil, adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau 

latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. 

3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih (tenaga kerja kasar) adalah 

tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan dalam suatu 

bidang pekerjaan. (Sukirno, 2005: 6). 

Menurut Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun masyarakat. 

2.4 Fungsi produksi 

Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor 

produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan, faktor-faktor produksi dikenal pula 

dengan istilah input  dan jumlah produksi selalu juga disebut output. Hubungan 
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antara masukan dan keluaran diformulasikan dengan fungsi produksi berikut 

(Sukirno, 2005:195): 

Q = f (K,L,R,T.......) …………………………………………...(2.4.1) 

K adalah jumlah stok modal (Kapital), L adalah jumlah tenaga kerja dan 

ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan, R adalah 

kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan Q 

adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi 

tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang 

dianalisis sifat produksinya (Sukirno, 2005: 195).  

Sedangkan menurut Soekarwati (2003) menyatakan bahwa fungsi 

produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel 

yang menjelaskan (X). variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan 

variabel yang menjelaskan biasanya berupa input . Secara matematis hubungan itu 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = f (X1,X2,X3,……..Xi,……Xn)…………………………………….(2.4.2) 

Dalam proses produksi terdapat tiga tipe produksi atas input  atau faktor 

produksi Soekarwati (2003) yaitu : 

a. Increasing return to scale, apabila tiap unit tambahan input  menghasilkan 

tambahan output yang lebih banyak daripada unit input   sebelumnya. 

b. Constant return to scale, apabila unit tambahan input  menghasilakan 

tambahan output yang sama dari unit sebelumnya. 
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c. Decreasing return to scale, apabila tiap unit tambahan input  

menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit daripada unit 

sebelumnya. 

 Ketiga reaksi produksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep 

produksi marginal (marginal product). Marginal product (MP) merupakan 

tambahan satu satuan input  X yang dapat menyebabkan penambahan atau 

pengurangan satu satuan output Y. Marginal product (MP) secara umum dapat di 

tulis ΔY/ΔX (Mubyarto, 1989: 80). Dalam proses produksi tersebut setiap tipe 

reaksi produksi mempunyai nilai produk marginal yang berbeda. 

 Ep = 
𝛥𝑌

𝑌
/ 

𝛥𝑋

𝑥
  atau  

𝑋

𝑌
 𝑥 

∆𝑌

∆𝑋
…………………………………(2.4.3) 

Dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap I : nilai Ep > 1 : produk total, produk rata-rata menaik dan produk 

marginal juga nilainya menaik kemudian menurun sampai nilainya sama 

dengan produk rata-rata (increasing rate) 

b. Tahap II : nilai 1 < Ep < 0: produk total menaik, tapi produk rata-rata 

menurun dan produk marginal juga nilainya menurun sampai nol  

(decreasing rate) 

c. Tahap III: Ep < 0 : produk total dan produk rata-rata menurun sedangkan 

produk marginal nilainya negatif (negative decreasing rate). 

2.5 Konsep efisiensi 

Efisiensi adalah ukuran keluaran (output) per satuan waktu, tenaga, dan 

biaya dengan memperhatikan faktor input  yang digunakan dalam melakukan 

produksi, seseorang mungkin bekerja lebih lama daripada orang lain tetapi belum 
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tentu dapat menghasilkan output yang lebih banyak daripada yang bekerja dengan 

waktu yang lebih pendek, makin banyak barang yang dapat dihasilkan per satuan 

waktu, tenaga, dan biaya semakin efisien dalam melakukan pekerjaan. 

Pengertian efisiensi tidak cukup hanya dikaitkan dengan jumlah barang 

tanpa memperhatikan mutu atau nilai barang yang dihasilkan. Dalam kaitannya 

dengan industri rumah tangga, dalam melakukan produksi dapat saja 

menghasilkan barang dengan jumlah banyak namun mutu atau nilai barang yang 

dihasilkan relatif lebih rendah dengan faktor input  tertentu yang telah digunakan 

(Wijandi, 2004: 72), untuk melakukan produksi yang efisien perlu adanya 

pengalaman kerja untuk mengolah faktor input  produksi agar lebih efisien. 

Menurut Nicholson (2002: 427), efisiensi adalah kemampuan untuk 

mencapai suatu hasil yang diharapkan output dengan mengorbankan input yang 

minimal. Suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan 

telah mencapai sasaran output dengan pengorbanan input terendah, sehingga 

efisiensi dapat diartikan sebagai tidak adanya pemborosan. 

Efisien diterjemahkan dengan daya guna, yaitu tidak hanya 

mempertimbangkan hasil output, namun juga ditekankan pada daya, usaha, atau 

pengorbanan untuk mencapai hasil agar tidak terjadi pemborosan, selanjutnya 

uraian yang menyangkut efisiensi memerlukan penyusunan sistem dan prosedur 

yang berlandaskan pemikiran efisiensi, agar pelaksanaan dari proses produksi 

tidak terjadi pemborosan dari sisi input  , waktu, maupun proses produksi hingga 

pada output (Syamsi, 2004: 2). 
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Efisiensi merupakan banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh 

dari kesatuan faktor produksi atau input. Situasi seperti ini akan terjadi apabila 

pengusaha mampu membuat suatu upaya agar nilai produk marginal (NPM) untuk 

suatu input atau masukan sama dengan harga input (P) atau dapat dituliskan 

sebagai berikut (Soekartawi, 2001:49): 

NPMx = Px ; atau 

NPMx / Px = 1 

Dalam banyak kenyataan NPMx tidak selalu sama dengan Px, dan yang 

sering terjadi adalah keadaan sebagai berikut: 

1. (NPMx / Px) > 1 ; artinya bahwa penggunaan input x belum efisien. Untuk 

mencapai tingkat efisiensi maka input harus ditambah. 

2. (NPMx / Px) < 1 ; artinya penggunaan input x tidak efisien. Untuk mencapai 

atau menjadi efisien maka input harus dikurangi. 

Dalam terminologi ilmu ekonomi, pengertian efisiensi digolongkan 

menjadi 3 macam, yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga (alokatif) dan efisiensi 

ekonomi.  

1. Efisiensi Teknis  

Efisiensi teknis yaitu efisiensi yang menghubungkan antara produksi yang 

sebenarnya dan produksi maksimum. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan 

efisien secara teknis (efisiensi teknis) kalau faktor produksi yang dipakai 

menghasilkan produksi yang maksimum. Efisiensi teknis akan tercapai bila 
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pengusaha mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga 

hasil yang tinggi dapat dicapai (Daniel, 2002:123).  

Menurut (Herrick dan Charles dalam Santoso, 2009:22) efisiensi teknis 

didefinisikan sebagai menghasilkan lebih banyak, dengan masukan yang sama 

atau menghasilkan jumlah keluaran yang sama dengan masukan yang lebih 

sedikit. Perubahan efisiensi teknis adalah hasil penemuan dan pembaruan.  

Efisiensi teknis ini mencakup mengenai hubungan antara input dan output. 

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis kalau faktor 

produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. (Miller dan 

Meiners dalam Anandra, 2010:25) menyatakan efisiensi teknis (technical 

efficiency) mengharuskan atau mensyaratkan adanya proses produksi yang dapat 

memanfaatkan input yang lebih sedikit demi menghasilkan output dalam jumlah 

yang sama.  

Industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di Kabupaten Blora, 

efisiensi teknis dipengaruhi oleh kuantitas penggunaan faktor-faktor produksi. 

Kombinasi dari modal, bahan baku, tenaga kerja dan bahan penolong dapat 

mempengaruhi tingkat efisiensi teknis. Proporsi penggunaan masing-masing 

faktor produksi tersebut berbeda-beda pada setiap pengusaha, sehingga masing-

masing pengusaha mebel memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Seorang 

pengusaha dapat dikatakan lebih efisien dari pengusaha lain jika pengusaha 

tersebut mampu menggunakan faktor-faktor produksi lebih sedikit atau sama 
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dengan pengusha lain, namun dapat menghasilkan tingkat produksi yang sama 

atau bahkan lebih tinggi dari pengusaha lainnya. 

2. Efisiensi Harga (alokatif) 

Efisiensi harga (alokatif) berhubungan dengan keberhasilan pengusaha 

mencapai keuntungan maksimum pada jangka pendek, yaitu efisiensi yang dicapai 

 dengan mengkondisikan nilai produk marjinal dengan harga input (NPMx = Px). 

(Nicholson, 1995:175) mengatakan bahwa efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marjinal masing-masing input (NPMxi) 

dengan harga inputnya (Pxi) sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki NPMx 

sama dengan harga faktor produksi X atau dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑏𝑌 .𝑃𝑦  

𝑋
 = Px atau  

𝑏𝑌 .𝑃𝑦  

𝑋 .𝑃𝑥
 = 1……………………………………….............(2.5.1) 

dimana : Px = harga faktor produksi X. 

Pada praktek, nilai Y, Py, X dan Px diambil nilai rata-ratanya, sehingga 

persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑏𝑌 .𝑃𝑦

𝑋 .𝑃𝑥
 = 1…....................................................................................................(2.5.2) 

Dimana : 

b =  elastisitas produksi  

Y =  produksi  

Py =  harga produksi  

X =  jumlah faktor produksi X 
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Banyak kenyataan persamaan diatas tidak selalu sama dengan satu, yang 

sering terjadi adalah sebagai berikut : 

1. ( bY.Py / X.Px ) = 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien. 

2. ( bY.Py / X.Px ) > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum 

efisien untuk mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah. 

3. ( bY.Py / X.Px ) < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien, 

untuk menjadi efisien maka penggunaan input X perlu dikurangi. (Soekartawi, 

2001:50-51). 

 

3. Efisiensi Ekonomi 

Efisiensi ekonomi tercapai jika efisiensi teknis dan efisiensi harga (alokatif) 

tercapai dan memenuhi dua kondisi, yaitu:  

a. Syarat keperluan (necessary condition) menunjukkan hubungan fisik antara 

input dan output, bahwa proses produksi pada waktu elastisitas produksi 

antara 0 dan 1. Hasil ini merupakan efisiensi produksi secara teknis.  

b. Syarat kecukupan (sufficient condition) yang berhubungan dengan tujuannya 

yaitu kondisi keuntungan maksimum tercapai dengan syarat nilai produk 

marginal sama dengan biaya marginal.  

Konsep yang digunakan dalam efisiensi ekonomi adalah meminimalkan biaya, 

artinya suatu proses produksi akan efisien secara ekonomis pada suatu tingkatan 

output apabila tidak ada proses lain yang dapat menghasilkan output serupa 

dengan biaya yang lebih murah (Putranto, 2007:33).  
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(Soekartawi, 2001:49) menyatakan efisiensi ekonomi tercapai jika efisiensi 

teknik dan efisiensi harga (alokatif) tercapai. Efisiensi ekonomi merupakan hasil 

kali antara efisiensi teknis dengan efisiensi harga (alokatif) dan seluruh faktor 

input, sehingga efisiensi ekonomi dapat dinyatakan sebagai berikut :  

EE = ET x EH .........................................................................................(2.5.3) 

Dimana : 

 EE = Efisiensi Ekonomi 

ET = Efisiensi Teknis 

EH = Efisiensi Harga (alokatif) 

 

2.6 Return to Scale 

Menurut (Soekartawi, 2001:170) keadaan skala usaha perlu diketahui 

untuk mengetahui apakah usaha yang diteliti mengikuti kaidah increasing, 

constant, atau decreasing return to scale. Keadaan skala usaha (RTS) dari 

industri yang diteliti dapat diketahui dari penjumlahan koefisien regresi semua 

faktor produksi. Dalam proses produksi terdapat tiga tipe produksi atas input  

yaitu: 

1. Increasing return to scale (β1 + β2 +….+ βn) > 1, yaitu apabila tiap unit 

tambahan input  menghasilkan tambahan output yang lebih banyak daripada 

unit input  sebelumnya.  

2. Constans return to scale (β1 + β2 +….+ βn) = 1, apabila unit tambahan input  

menghasilkan tambahan output yang sama dari unit input sebelumnya.  
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3. Decreasing return to scale (β1 + β2 +….+ βn) < 1, apabila tiap unit tambahan 

input  menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit daripada unit input  

sebelumnya.  

2.7  Penelitian terdahulu 

Nama Judul Penelitian Alat Analisis Variabel Hasil Penelitian 

Agus setiawan Analisis efisiensi 

ekonomi 

penggunaan 

faktor-faktor 

produksi 

Pada Industri 

Kecil Genteng di 

Desa 

Tegowaanuh 

Kecamatan 

Kaloran 

Kabupaten  

Temanggung  

Tahun 2006 

- Efisiensi 

teknis 

- Efisiensi 

Harga 

- Efisiensi 

Ekonomi 

- Return to 

scale  
- R/C ratio 

- Tenaga kerja 

- Peralatan produksi 

- Bahan baku tanah 

- Biaya bahan bakar 

- Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Agus 

setiawan diperoleh nilai 

return to scale sebesar 0,353. 

Hal ini berarti bahwa usaha 

genteng berada pada skala 

hasil yang menurun.  

- Berdasarkan penghitungan 

pendapatan dan biaya usaha 

industri genteng didapat nilai 

R/C ratio sebesar 1,199. Hal 

ini berarti bahwa usaha 

industri genteng 

menguntungkan untuk 

dikelola. 

- Efisiensi teknis sebesar 

0,872. Angka efisiensi teknis 

sudah mendekati 1, hal ini 

menunjukan bahwa 

penggunaan faktor-faktor 

produksi sudah hamper 

efisien. Namun apabila input  

dari lima variabel tersebut 

ditambah maka akan 

berdampak sebaliknya 

- Namun dari hasil 

penghitungan efisiensi harga 

diperoleh hasil sebesar 0,953. 

Artinya bahwa usaha genteng 

tidak efisien secara alokatif. 

Dimana perlu dilakukan 

pengurangan input  
- Dari hasil penghitungan 

efisiensi ekonomi diperoleh 

hasil sebesar 0,830. Hal ini 

berarti bahwa usaha industri 

genteng tidak efisien 

sehingga perlu dilakukan 

pengurangan faktor-faktor 

produksi agar efisien. 
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Dewi Ulfah, 

Ichwani 

Kruniasih dan 

Sulistiya 

Efisiensi produksi 

pada industri 

rumah tangga 

tahu (Studi 

Kasusu di 

Kelurahan Margo 

agung Kecamatan 

Syegan 

Kabupaten 

sleman) 

- Analisis regresi 

linier berganda 

- Koefisien  

determinasi 

(R
2
) 

- Uji F 

- Uji T 

- Efisiensi 

ekonomi 

- Produksi (Y) 

- Biaya kedelai (X1) 

- Biaya jo’o (X2) 

- Biaya kunyit (X3) 

- Biaya Kayu Bakar (X4) 

- Upah tenaga kerja (X5) 

- Umur  (X6) 

- Pendidikan (X7) 

- Produksi tahu dipengaruhi oleh 

faktor produksi yaitu jumlah 

kedelai, jumlah jo’o, jumlah 

kunyit, dan jumlah kayu bakar 

- Pendapatan produksi tahu 

dipengaruhi oleh besarnya 

biaya kedelai, biaya atau 

pengeluaran bahan baku jo’o, 

dan biaya kunyit. 

- Faktor produksi kedelai belum 

dialokasikan secara efisien dan 

fakor produksi jo’o, kunyit, 

dan kayu bakar dialokasikan 

tidak efisien. 

Yushmar Ardhi 

Hidayat 

Efisiensi Produksi 

kain Batik Cap 

- Stochastic 

Production 

Function 

(SPF). Model 

Stochastic 

Production 

FrontierTechni

cal Efficiency 

(SPF-TE). 

- Statistik 

Deskriptif 

- Produksi kain batik cap 

(Y) 

- Modal (X1) 

- Tenaga kerja (X2) 

- Bahan baku kain (X3) 

- Bahan penolong (X4) 

- Alat cap produksi (X5) 

- Bahan bakar(X6) 

- Faktor input  modal, tenaga 

kerja, bahan baku kain, 

bahan penolong dan alat cap 

berpengaruh nyata positif 

terhadap produksi kain batik 

cap adalah pada tingkat 

kepercayaan nyata 90 persen. 

Hasil tersebut semakin 

memperkuat faktor modal, 

tenaga kerja, kain, bahan 

penolong dan alat cap 

menentukan tingkat produksi 

kain batik cap, sedangka 

faktor bahan bakar tidak 

signifikan berpengaruh 

negative terhadap produksi 

kain batik cap. 

- Disturbance term dan 

technical inefficiency 

berpengaruh secara nyata 

terhadap tingkat produksi 

kain batik cap. Selain 

kombinasi faktor produksi 

yang menentukan efisiensi 

produksi, variable lama 

usaha dan perbedaan tipe 

produksi secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi produksi 

kain batik. 

- Lama usaha signifikan 

berpengaruh negative 

terhadap tingkat inefisiensi 

dan variable Dummy tipe 

prooduksi mampu 

membedakan tingkat 

inefisiensi produksi. 
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Miftah Arifin 

dan Akhmad 

Khoirul Anam 

Labelisasi produk 

mebel sebagai 

salah satu bentuk 

perlindungan 

produsen dan 

konsumen di 

Kabupaten Jepara 

- Metode 

pendekatan 

yang dipilih 

dalam 

penelitian ini 

adalah Yudiris 

Normatif, 

karena dalam 

penelitian ini 

akan 

menekankan 

pada penelitian 

pustaka yang 

mengkaji 

tentang norma-

norma, hukum 

positif, asas-

asas hokum 

dan lainnya. 

-  - Faktor-faktor yang 

mendorong dilakukannya 

pelabelan produk furniture 

yang terjadi di Kabupaten 

Jepara antara lain adalah 

untuk membedakan produk 

yang dihsilkan produsen 

dengan produk pesaing, 

memberikan kesan yng lebih 

baik pada produk. 

- Belum adanya ketentuan 

yang ditetapkan secara tegas 

tentang label yang berkenaan 

dengan produk fisik. Dalam 

hal ini mengenai persyaratan 

lebelisaasi produk furniture 

disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing 

perusahaan (pengusaha) dan 

memenuhi standar kualitas 

yang diinginkan oleh 

konsumen. 

- Label merupakan salah satu 

strategi yang digunakan 

untuk mempertahankan 

konsumen agar tidak 

berpaling ke pesaing. Label 

dapat memberikan rasa aman 

bagi konsumen sebagai 

bentuk tanggung jawab 

produsen atas kualitas 

produk yang dihasilkan. 
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2.8 Kerangka berfikir 

Produksi merupakan suatu proses transformasi input  menjadi output. 

Input  dalam industri kecil mebel terdiri dari Modal, bahan baku, tenaga kerja, 

bahan penolong, sementara outputnya adalah jumlah produksi mebel. Produksi 

akan tercapai secara optimal jika tercapai suatu efisiensi produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar  2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.9 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

Penggunaan faktor-

faktor produksi 

- Modal (X1) 

- Bahan baku (X2) 

- Tenaga kerja (X3) 

- Bahan penolong (X4) 

Hasil Produksi 

Mebel (Y) 

Efisiensi penggunaan 

faktor-faktor produksi 

Efisiensi harga Efisiensi teknis 

Efisiensi ekonomi 
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yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono, 2008:64) . Berdasarkan 

landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis 

kerja sebagai berikut: 

H1 =  Penggunaan faktor-faktor produksi pada industri kecil dan menengah mebel 

di Kabupaten Blora masih tidak efisien secara teknis. 

H2 =  Penggunaan faktor-faktor produksi pada industri kecil dan menengah mebel 

di Kabupaten Blora masih belum efisien secara harga. 

H3 =  Penggunaan faktor-faktor produksi pada industri kecil dan menengah mebel 

di Kabupaten Blora masih belum efisien secara ekonomis. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dilihat dari pendekatannya penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu, 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kuantitatif. Dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan pada 

filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2008:8). 

Dari pendekatan kuantitatif disini jenis data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder. Data primer bersumber dari data yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh secara tidak 

langsung melalui studi kepustakaan yang berupa catatan-catatan / laporan atau 

buku yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau perusahaan. 

3.1 Populasi dan sampel penelitian 

3.1.1 Populasi penelitian 

Menurut Sudjana (2002: 6) populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, baik hasil menghitung maupun mengukur kualitatif maupun 

kuantitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang 

jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah industri menengah, kecil dan rumah 

tangga mebel di Kabupaten Blora sebanyak 259 unit industri kecil dan 

menengah mebel yang masih aktif, berdasarkan data yang diperoleh dari 

DISPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Blora 2011 .  
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu 

(Sugiyono, 2008:81). 

Dalam penelitian ini sampel dan teknik pengambilan sampelnya adalah 

menggunakan teknik cluster sampling  merupakan teknik memilih sampel dari 

kelompok unit-unit yang kecil (Cluster) dari sebuah populasi yang relatif besar 

dan tersebar luas. Anggota setiap cluster bersifat tidak homogen dan anggota 

cluster mirip dengan anggota populasi namun dalam jumlah yang lebih kecil. 

(Suharyadi, 2004:330). Teknik penarikan sampel yang digunakan didasarkan 

pada alasan luasnya sumber data. Teknik Cluster  Sampling dilakukan 

berdasarkan industri kecil menengah  menurut BPS  yaitu Industri Sedang/ 

menengah  adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 orang sampai 99 

orang. Industri Kecil  adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 5 orang 

sampai dengan 19 orang.  Industri rumah tangga adalah perusahaan dengan 

tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang. 

Besarnya ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian dari suatu 

populasi dapat digunakan rumus pendekatan Slovin (Umar,2004:78) sebagai 

berikut: 

n = 
𝑁

𝑁𝑒²+1
………………………………….……………………….( 3.1.1) 

dimana: 
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n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian atau kesalahan pengambilan sampel 

Dengan menggunakan rumus pendekatan Slovin di atas didapatkan jumlah 

sampel sebanyak: 

N 

n =   

1 + N e
2 

 

259 

n =   

1 + 259 (0,10)
2 

 

259 

n =   

1 + 259 (0,01) 

 

n = 72,14 dibulatkan menjadi 72 unit usaha 

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh ukuran sampel (n) 

sebanyak 72 responden. Untuk menentukan ukuran sampel untuk setiap cluster , 

dengan menggunakan rumus : 

ni = 
𝑁𝑖

𝑁
 𝑥 𝑛 

keterangan : 

ni = jumlah sampel menurut cluster 

n =jumlah sampel seluruhnya 

Ni= jumlah populasi menurut cluster  

N = jumlah populasi seluruhnya 

ni = 
182

259
 𝑥 72 = 51unit ( industri rumah tangga) 
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ni = 
74

259
 𝑥 72 = 20 unit (industri kecil) 

ni = 
3

259
 𝑥 72 = 1unit (industri menengah) 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh data sampel seperti yang 

ditunjukkan pada tabel  3.1 

Tabel 3.1 

Data Jumlah Populasi dan Sampel Pada Industri Menengah, Kecil dan 

Rumah Tangga Mebel di Kabupaten Blora 

Cluster Populasi Industri Sampel Industri 

Industri rumah tangga 182 51 

Industri kecil 74 20 

Industri menengah 3 1 

Total 259 72 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Mebel adalah istilah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang 

berfungsi sebagai tempat penyimpan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat 

mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di 

permukaannya. Misalnya mebel  sebagai tempat penyimpan biasanya dilengkapi 

dengan pintu, laci dan rak, contoh lemari pakaian, lemari buku dll. Mebel dapat 

terbuat dari kayu, bambu, logam, plastik dan lain sebagainya. Mebel sebagai 

produk artistik biasanya terbuat dari kayu pilihan dengan warna dan tekstur indah 

yang dikerjakan dengan penyelesaian akhir yang halus. ( Bank Indonesia, 2008:1). 

Penelitian efisiensi industri ini, mebel yang digunakan adalah yang 

berbahan baku dari kayu. Kemudian jenis produk yang dihasilkan berupa perabot 

rumah tangga, sekolah, dan kantor. 

3.2 Variabel penelitian  

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek penelitian yaitu 

faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diselidiki. Variabel 
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dapat didefinisikan sebagai atribusi dari seseorang atau obyek yang mempunyai 

variansi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang 

lain (Sugiyono, 2008:20). Variabel penelitian merupakan obyek atau titik 

penelitian suatu penelitian. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

meliputi modal, bahan baku, tenaga kerja dan bahan penolong dan variabel 

terikatnya adalah Produksi. 

1. Jumlah produksi atau output (Y), dalam penelitian ini  jumlah produksi 

adalah jumlah produksi mebel yang dihasilkan dalam satu kali proses, 

yang dihitung dalam satuan unit. 

2. Modal (X1), sejumlah uang yang dimiliki pengusaha atau perajin yang 

digunakan untuk membeli bahan baku, ongkos tenaga kerja, transportasi 

dan perbaikan alat dengan satuan rupiah (Rp). 

3. Bahan baku (X2), dalam penelitian ini bahan baku yang digunakan dalam 

proses produksi yaitu kayu jati yang dihitung dalam satuan m
3
. 

4. Tenaga kerja (X3), dalam penelitian ini tenaga kerja yaitu orang yang 

bekerja dalam industri kecil mebel di Kabupaten Blora, tenaga kerja tidak 

dibedakan atas jenis kelamin dan diukur dalam satuan orang kerja. 

5. Bahan penolong (X4), jumlah total bahan baku penolong berupa plitur, 

pernis, cat, lem, paku yang dihitung dalam satuan kilogram. 

3.3 Metode pengumpulan data 

(Sugiyono, 2008:137) menyebutkan bahwa di dalam kegiatan penelitian, 

cara memperoleh data dikenal sebagai metode pengumpulan data. Macam metode 
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yang dipaparkan antara lain wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Metode Dokumentasi 

Menurut (Sugiyono, 2008:145), dokumentasi yaitu “mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, dan sebagainya. Pada penelitian ini, dokumentasi dimaksudkan 

mengetahui data tenaga kerja di industri kecil dan menengah mebel dan studi 

pustaka lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Angket (kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:142). 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket terbuka 

yaitu pertanyaan yang diharapkan responden untuk mneuliskan jawabannya 

berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan 

variabel produksi, modal, bahan baku, tenaga kerja dan bahan penolong. 

3.4 Metode analisis data 

Fungsi produksi industri kecil dan menengah mebel diestimasi dengan 

menggunakan Pendekatan Produksi Frontier Stokastik (Stochastic Production 

Frontier). 

3.4.1 Model Fungsi Produksi Frontier 

Untuk lebih menyederhanakan analisis data yang telah terkumpul maka 

digunakan sebuah model. Model matematis fungsi produksi Cobb-Douglas untuk 
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industri kecil dan menengah mebel dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai 

berikut:  

LnY = β0 + β1 LnX1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + ui…………..…...(3.4.1.1) 

Dimana : 

Y  =  Jumlah produksi mebel yang dihasilkan dalam satu kali proses 

produksi (unit). 

X1 =  modal atau sejumlah uang yang dimiliki pengusaha atau pengrajin 

yang digunakan untuk membeli bahan baku, ongkos tenaga kerja, 

transportai dll (rupiah). 

X2   = jumlah bahan baku yang digunakan dalam satu kali proses                   

produksi yaitu kayu jati atau kayu lainnya (m
3
). 

X3  = jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali proses produksi 

(satuan orang kerja). 

X4 = jumlah bahan penolong dalam satu kali proses produksi (kilogram). 

β1, β2, β3, β4 = parameter  

ui   = disturbance 

3.4.2 Uji efisiensi  

1. Efisiensi Teknis 

Efisiensi teknis adalah perbandingan antara produksi aktual dengan tingkat 

produksi yang potensial dapat dicapai (Soekartawi, 2003:49). 

Guna menjawab tujuan penelitian, yakni untuk melihat tingkat efisiensi 

teknis penggunaan faktor-faktor produksi pada industri menengah, kecil dan 

rumah tangga mebel di Kabupaten Blora digunakan pengukuran tingkat efisiensi 
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teknis yang dapat diketahui dari hasil pengolahan data dengan bantuan software 

Frontier Vertion 4.1c. 

Bentuk umum dari Stochastic Production Frontier-Technical Efficiency 

(SPF-TE) dapat dipresentasikan sebagai berikut (Coelli, 1996:4-5): 

Yit = Xit β + (Vit-Uit); i=1,……,T……………...…………………………..(3.4.2.1) 

Dimana: 

Yit = produksi yang dihasilkan pengrajin mebel –i pada waktu –t 

Xit = vektor masukan (input) yang digunakan pengrajin mebel -i pada 

waktu –t 

Β = vektor parameter yang diestimasi 

Vit = variabel acak yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal 

Uiy =variabel acak yang diasumsikan mempengaruhi tingkat inefisiensi 

teknis dan berkaitan dengan faktor-faktor internal 

Formula efisiensi teknis (ET) dalam model Stochastik frontier  adalah 

sebagai berikut: 

ET = Yi / Yi………………………………………………………………...(3.4.2.2) 

Dimana : 

Yi = f (x; β). Exp (v). exp (-u) dan 

Yi = f (x; β). Exp (-u) 

Maka : ET = Yi / f (x; β ). Exp(v) 
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         = f (x; β). Exp (-u) / f (x; β). Exp(v) 

   ET = exp (-u) 

Nilai efisiensi teknis dapat diketahui dari pengolahan data dengan bantuan 

Software Frontier Version 4.1c. jika nilai efisiensi teknis sama dengan satu maka 

penggunaan input atau faktor produksinya sudah efisien dan jika nilai efisiensi 

teknis kurang dari satu maka penggunaan input atau faktor produksinya belum 

efisien. 

2. Efisiensi Harga 

Menurut (Nicholson, 1995:175), efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marginal msing-masing input (NPMxi) 

dengan harga inputnya (vi) sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki NPMx sama 

dengan harga faktor produksi X. 

Menurut Soekartawi (2003) Efisiensi harga tercapai apabila perbandingan 

antara nilai produktivitas marginal masing-masing input (NPMxi) dengan harga 

inputnya (vi) sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki NPM, sama dengan harga 

faktor produksi X, atau dapat ditulis sebagai berikut : 

NPM = Px 

b.Y.Py

X
= Px   ................................................................................................(3.4.2.3) 

Di mana: 

b   = elastisitas produksi  

Y  = produksi  
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Py = harga produksi 

X = jumlah faktor produksi X 

Px = harga faktor produksi X 

Dalam praktek nilai Y, Py, X dan Px adalah diambil nilai rata-ratanya, 

sehingga persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut : 

b.Y.   Py 

X .PX 
= 1 ...................................................................................................(3.4.2.4) 

Dalam kenyataan yang sebenarnya persamaan (3.4.2.4) nilainya tidak 

sama dengan 1, yang sering kali terjadi adalah (NPM / Px) > 1, hal ini berarti 

bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien. Agar bisa mencapai efisien, 

maka penggunaan faktor produksi X perlu ditambah, (NPM / Px) < 1, hal ini 

berarti bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien, untuk menjadi efisien 

maka penggunaan input X perlu dikurangi. 

3. Efisiensi Ekonomis 

Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi teknis 

dengan efisiensi harga atau alokatif dari seluruh faktor input. Efisiensi industri 

kecil mebel dapat dinyatakan sebagai berikut (Soekartawi, 2001:49) : 

EE = TER . AER .............................................................................(3.4.2.5) 

Di mana:  

 EE = Efisiensi ekonomi  

TER = Tehnical Efficiency Rate 

AER = Allocative Efficiency Rate  
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Terdapat tiga kemungkinan terjadi dalam konsep ini, yaitu: 

1. Nilai efisiensi ekonomi lebih besar dari 1, hal ini berarti bahwa efisiensi 

ekonomi yang maksimal belum tercapai, untuk itu penggunaan faktor produksi 

perlu ditambah agar tercapai kondisi efisien. 

2. Nilai efisiensi ekonomi lebih kecil dari 1, hal ini berarti bahwa usaha yang 

dilakukan tidak efisien, sehingga penggunaan faktor produksi perlu dikurangi. 

3. Nilai efisiensi ekonomi sama dengan 1, hal ini berarti bahwa kondisi efisien 

sudah tercapai dan sudah memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Seorang pengusaha industri kecil mebel secara teknis dikatakan lebih 

efisien dibandingkan dengan yang lain bila pengusaha itu dapat berproduksi lebih 

tinggi secara fisik dengan menggunakan faktor produksi yang sama. Sedangkan 

efisiensi harga dapat dicapai oleh pengusaha industri menengah, kecil dan rumah 

tangga mebel bila mereka mampu memaksimalkan keuntungan (mampu 

menyamakan nilai marginal produk setiap faktor produksi variabel dengan 

harganya). Efisiensi ekonomi dapat dicapai bila kedua efisiensi yaitu efisiensi 

teknis dan efisiensi harga juga mencapai efisien. 

3.4.3 Return to Scale  

Keadaan skala usaha (RTS) dari usaha yang diteliti dapat diketahui dari 

penjumlahan koefisien regresi semua faktor produksi. (Soekartawi, 2001:170) 

1. Increasing return to scale bila (β 1 + β 2 +... +β n > 1) 

2. Constant return to scale bila (β 1 + β 2 +... β n = 1) 

3. Decreasing return to scale bila (β 1 + β 2 +... β n < 1)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Lokasi Usaha 

Kelangsungan usaha industri mebel salah satunya dipengaruhi oleh 

referensi konsumen. Kedekatan dengan konsumen akan memudahkan pemasaran 

terhadap produk yang bersangkutan. Sebagaimana perkembangan industri mebel 

di Kabupaten Blora yang didukung oleh kedekatan lokasi dengan konsumen. 

Mengingat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora yang terus bertambah, 

pertumbuhan tersebut menjadi pemacu meningkatnya kebutuhan akan produk 

mebel. 

 Kelangsungan usaha industri mebel di Kabupaten Blora lebih ditentukan 

oleh kedekatan dan kemudahan konsumen untuk mengakses produk, daripada 

kedekatan bahan baku. Lokasi unit-unit usaha yang berada di Kabupaten Blora 

adalah salah satu bukti kelangsungan usaha industri mebel yang berlokasi relatif 

jauh dari lokasi pemasok bahan baku kayu. Oleh karena itu pilihan lokasi usaha, 

terutama lokasi pemasaran yang sering menyatu dengan lokasi produksi. 

Faktor  yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan dan penetapan lokasi 

usaha adalah kedekatan dengan domisili pekerja. Ini mengingat, usaha mebel 

memerlukan banyak pekerja produksi (harian/borongan), terutama ketika pesanan 

sedang banyak-banyaknya. Tenaga kerja jenis ini banyak tersedia di sekitar lokasi 

industri. 
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4.1.2 Fasilitas Produksi dan Peralatan Produksi 

1. Fasilitas Produksi 

Fasilitas produksi yang diperlukan untuk industri mebel antara lain: 

a. Gudang bahan baku 

Bahan baku kayu pada industri mebel ini berupa kayu dalam bentuk 

papan, balok dan kaso beragam ukuran memerlukan tempat yang 

terlindung dari hujan, tetapi tidak harus tertutup dengan dinding. 

b. Ruang produksi dengan sebagian area terbuka 

Ruang produksi terdiri dari ruang pengerjaan dan ruang pewarnaan 

serta finishing. Ruang pengerjaan kayu perlu dipisahkan dengan ruang 

pewarnaan dan finishing, karena berdebu dari serbuk gergaji dapat 

menganggu kualitas hasil kerja pewarnaan dan finishing. Pemisahan dapat 

diperoleh dengan penyekatan atau memberi jarak tertentu untuk 

menghindari debu. 

c. Tempat penyimpanan hasil produksi 

Tempat penyimpanan hasil produksi yang disiapkan dengan baik dapat 

berfungsi rangkap sebagai toko atau tempat memajang produk yang dapat 

menarik calon konsumen. 

2. Peralatan Produksi 

Peralatan yang digunakan oleh para pengusaha mebel dapat dikelompokan 

kedalam peralatan mekanis dengan bantuan tenaga listrik dan peralatan manual, 

yaitu: 
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a. Peralatan mekanis dengan listrik yang digunakan antara lain adalah mesin 

gergaji kayu, mesin bor kayu, mesin serut, mesin ampelas, obeng listrik 

dan kompresor untuk pewarnaan dan finishing plitur. 

b. Sedangkan peralatan manual terdiri dari gergaji manual, palu atau pukul 

besi, tang, pahat, tatah ukir, pisau raut, mistar, meteran serta peralatan 

plitur, cat, dsb. 

Penggunaan peralatan dalam industri ini memerlukan ketrampilan serta 

keahlian pekerja produksi, baik dari segi pengoprasian alat maupun kemampuan 

membuat bentukan kayu dengan ketelitian tinggi secara manual. Sementara itu, 

tambahan peralatan yang diperlukan adalah untuk pengeringan kayu dan finishing 

selama musim hujan. Pengeringan kayu dapat dibantu dengan perlatan oven 

dengan bahan bakar arang atau sisa kayu dan serbuk gergaji. Sedangkan untuk 

pengeringan kayu dalam pewarnaan dapat menggunakan blower yang dilengkapi 

dengan dryer dengan pemanas listrik. 

4.1.3 Proses Produksi 

Proses produksi mebel secara umum dapat digambarkan dengan diagram 

alir seperti berikut: 
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Gambar 4.1 : Aliran Proses Produksi Pembuatan Mebel 

Bahan baku kayu Bahan Penolong 

Disain mebel 

Pemotongan kayu 
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model produk 
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Perakitan komponen 
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gergaji 



45 

 

Proses pembuatan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemotongan 

kayu gelondongan menjadi bentuk kaso, papan dan blok yang dilakukan di tempat 

penjual kayu. Selanjutnya bahan tersebut dilakukan pemotongan sesuai dengan 

ukuran produk, pembentukan model-model produk dengan mesin bubut, 

pengukiran bentuk produk jadi, pengamplasan, pewarnaan dan finishing. 

Pewarnaan umumnya memanfaatkan warna alami kayu jati yang sangat digemari 

oleh konsumen. Penguatan warna sesuai selera konsumen, biasanya cenderung 

kepada warna terang, kuning sampai kecoklatan, atau warna agak gelap, yaitu 

coklat sampai kehitaman. 

4.1.4 Profil Responden  

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan obyek penelitian 

berupa industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel yang tersebar di 

Kabupaten Blora. Jumlah industri yang dijadikan sampel adalah sebanyak 72 

indutri. Penentuan sampel peneliti menggunakan metode cluster sampling, berarti 

bahwa jumlah industri yang dijadikan sampel adalah industri yang di cluster 

berdasarkan tenaga kerja  menurut BPS, yakni 1 sampel untuk industri menengah, 

dan 20 sampel untuk industri kecil dan 51 untuk industri kecil. 

Pengusaha di industri menengah, kecil dan rumah tangga yang menjadi 

sampel umumnya menjadikan kegiatan industri sebagai mata pencaharian utama. 

Selain digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, para pengusaha juga 

umumnya berpendidikan rendah. Kebanyakan mereka hanya tamat Sekolah Dasar. 

Berikut adalah tabel jumlah pengusaha berdasarkan masing-masing jenis industri: 
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Tabel 4.1 

Tingkat Pendidikan Responden Pada Industri Menengah, Kecil, dan 

Rumah Tangga Mebel di Kabupaten Blora 

No Jenis Industri ∑ 
Tingkat Pendidikan 

SD SLTP SLTA Universitas 

1 Industri Menengah   1       

2 Industri Kecil   8 6 5 1 

3 Industri Rumah Tangga   30 19 2   

Jumlah 72 39 25 7 1 

% 

 

54,17 34,72 9,72 1,39 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

 

Tabel 4.1  menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden beragam, 

mulai dari SD, SLTP, SLTA sampai sarjana. Berdasarkan tabel diketahui bahwa 

sebagian besar pendidikan responden hanya tamat SD yaitu sebanyak 54,17% 

responden, sedangkan jumlah terendah adalah responden sarjana yaitu sebanyak 

1,39%. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan industri mebel lebih menitik 

beratkan pada kemampuan teknis yang diperoleh secara turun temurun. 

Inovasi dan teknologi sulit diakses karena tingkat pendidikan cenderung 

menggunakan tenaga, para pekerja pada umumnya didominasi oleh laki-laki 

dengan usia berkisar antara 40-49 tahun. Berikut adalah tabel tingkat umur 

pengusaha pada industri mebel: 
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Tabel 4.2 

Tingkat Umur Responden Pada Industri Kecil Menengah dan Rumah 

Tangga Mebel di Kabupaten Blora 

No 
Jenis Industri ∑ 

Tingkat Umur 

≤20 20-29 30-39 40-49 ≥50 

1 Industri Menengah  1 - -   1   

2 Industri Kecil  20 - - 11 7 10 

3 Industri Rumah Tangga  51 - - 3 29 11 

Jumlah 72 - - 14 37 21 

% 

 

- - 19,44% 51,39% 29,17% 

  Sumber: Data primer diolah, 2012 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa responden dengan usia 30-39 tahun 

berjumlah  19,44 persen. Responden terbanyak berusia antara 40-49 tahun yaitu 

sebanyak 51,39 persen. Sisanya adalah usia diatas 50 tahun yaitu 29,17 persen, 

artinya rata-rata usia para pengusaha masih produktif dalam melakukan kegiatan 

pada industri mebel. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa industri mebel di Kabupaten 

Blora sebagian besar dikelola oleh laki-laki. 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden Pada Industri Menengah, Kecil dan Rumah 

Tangga Mebel di Kabupaten Blora 

No Jenis Industri ∑ 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Industri Menengah  1 1  - 

2 Industri Kecil  20 20  - 

3 Industri Rumah Tangga  51 48 3 

Jumlah 72 69 3 

% 

 

95,83% 4,17% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa industri menengah, kecil, dan rumah 

tangga di Kabupaten Blora ini sebagian besar dikelola oleh laki-laki sebesar 95,83 

persen, sedangkan pengelola wanita hanya berjumlah 4,17 persen. Ini 

menunjukkan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga yang harusnya 

membiayai kehidupan keluarga sedangkan wanita masih sedikit yang dapat 

membuktikan perannya dalam suatu usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa industri menengah, kecil, 

dan rumah tangga mebel sebagian besar mempunyai sumber modal pinjaman dari 

lembaga keuangan formal (Perbankan). 

Tabel 4.4 

Jumlah Industri Mebel Yang Menggunakan Sumber Modal Pinjaman 

Dari Perbankan 

No Jenis Industri ∑ Jumlah Industri 

1 Industri Menengah 1 1 

2 Industri Kecil 20 15 

3 Industri Rumah Tangga 51 49 

Total 72 65 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa industri menengah, kecil dan rumah tangga 

mebel di Kabupaten Blora sebagian besar menggunakan sebagian modalnya 

diperoleh melalui pinjaman dari lembaga keuangan formal (perbankan) yaitu 

sebesar 65 industri mebel. Terinci pada industri menengah mebel sebesar 1 

industri, industri kecil mebel sebesar 15 industri, dan pada industri rumah tangga 

sebesar 49. Sehingga terdapat 7 industri yang menggunakan sumber modal 

sendiri. 

Penyaluran pinjaman modal oleh pihak lembaga keuangan formal 

(perbankan) untuk usaha mebel kayu. Pinjaman modal diberikan kepada unit 



49 

 

usaha yang telah berjalan agar lebih berkembang atau untuk perluasan skala 

usaha. Prosedur untuk memperoleh pinjaman modal usaha dinilai cukup mudah, 

melihat sebagian besar industri mebel di blora memperoleh pinjaman. Persyaratan 

jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan tempat usaha serta legalitas izin 

usaha. Hal ini mempermudah sekali pengusaha mebel memperoleh modal usaha 

mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa industri 

menengah, kecil dan rumah tangga sebagian besar belum terdapat labelisasi 

produk mebel. Berikut data industri yang sudah dan belum terdapat labelisasi 

produk. 

Tabel 4.5 

Jumlah Industri Mebel Yang Sudah Dan Belum Terdapat Labelisasi Produk 

No Jenis Industri ∑ Labelisasi Belum Labelisasi 

1 Industri menengah 1 1 - 

2 Industri kecil 20 17 3 

3 Industri rumah tangga 51 10 41 

Total  72 28 44 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

 

Table 4.5 menunjukkan bahwa industri menengah, kecil, dan rumah 

tangga mebel di Kabupaten Blora sebagian besar belum terdapat labelisasi produk 

yaitu sebesar 44 industri dan 28 industri sudah terdapat labelisasi. Terinci pada 

industri menengah mebel yaitu 1 terdapat labelisasi, pada industri kecil yaitu 17 

industri terdapat labelisasi dan 3 industri belum terdapat labelisasi. Pada industri 

rumah tangga terdapat 10 industri yang sudah terdapat labelisasi produk dan 41 

industri belum terdapat labelisasi produk. 

Labelisasi adalah upaya atau usaha memberikan tanda pengenal yang 

didalamnya berisikan informasi kepada konsumen tentang kualitas, komposisi, 
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merek, perusahaan yang membuat dan aturan pemakaian produk tersebut sehingga 

produk dapat dipertanggung jawabkan dan menghindarkan peniruan produk oleh 

produsen yang lain. Tujuan dari labelisasi yaitu memudahkan bagi pemerintah 

untuk mengontrol suatu produk yang dihasilkan dari suatu industri, menghindari 

atau meminimalisir peniruan produk, dapat digunakan sebagai sarana klasifikasi 

kualitas suatu produk yang dihasilkan serta dapat memberikan informasi bagi 

konsumen terhadap produk yang akan dibeli. (Arifin, 2007:34) 

4.1.5 Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi frontier stokastik industri kecil, 

menengah dan rumah tangga mebel di Kabupaten Blora, maka koefisien regresi 

merupakan koefisien elastisitas mengingat modelnya dalam bentuk logaritma 

natural (Ln). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fungsi 

produksi dengan pendekatan  produksi frontier stokastik 4 variabel. Model 

matematis fungsi produksi industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel 

dengan pendekatan produksi frontier stokastik dalam penelitian ini adalah : 

LnY = β0 + β1 LnX1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + ui…………..…...(4.1) 

Pembahasan akan diuraikan untuk masing-masing variabel penelitian. 

Berikut tabel hasil estimasi fungsi produksi frontier stokastik : 
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Tabel 4.6 

Hasil Estimasi Fungsi Produksi Frontier Stokastik 

No Variabel Koefisien t-ratio 

1 Konstanta  0,95 0,95 

2 LX1 0,17 0,31 

3 LX2 0,10 0,15 

4 LX3 0,48 0,11 

5 LX4 0,12 0,16 

6 Mean efisiensi teknis 0,98 

7 Mean inefisiensi  0,01 

8 Return to scale 0,90 

9 N 72 

Sumber : Data primer diolah, 2012 (Lampiran 4) 

 

4.1.5.1 Koefisien Elastisitas 

Koefisien elastisitas dari semua variabel yang diteliti menunjukkan angka 

kurang dari 1, hal ini menunjukan bahwa semua variabel tersebut inelastis yang 

berarti penambahan satu persen input maka akan menyebabkan penambahan 

output kurang dari satu persen. 

Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi industri mebel di Kabupaten 

Blora dengan pendekatan produksi frontier stokastik input awal yang digunakan 

telah di transformasikan kedalam bentuk log natural (Ln), maka satuan yang 

dituliskan menjadi persen. 

Pada tabel 4.6 diketahui koefisien elastisitas masing-masing input dalam  

industri mebel adalah sebagai berikut: 
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a. Variabel modal (X1), memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,17 Hal ini 

berarti bila penggunaan input modal ada penambahan sebesar 1 persen 

maka akan diperoleh penambahan output sebesar 0,17  persen 

b. Variabel bahan baku (X2) memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,10 Hal 

ini berarti bila penggunaan input bahan baku ada penambahan sebesar 1 

persen maka akan diperoleh penambahan output sebesar  0,10 persen. 

c. Variabel tenaga kerja (X3) memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,48 Hal 

ini berarti bila penggunaan input tenaga kerja ada penambahan sebesar 1 

persen maka akan diperoleh penambahan output sebesar 0,48 persen. 

d. Variabel bahan penolong (X4) memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,12 

Hal ini berarti bila penggunaan input bahan penolong ada penambahan 

sebesar 1 persen maka akan diperoleh penambahan output sebesar 0,12 

persen. 

4.1.5.2  Efisiensi Teknis 

Berdasarkan dari hasil penghitungan efisiensi teknis melalui 

penghitungan regresi frontier skokastik dengan alat bantu paket computer Frontier 

Version 4.1 c. diperoleh hasil efisiensi berdasarkan jenis industri menurut cluster 

industri menengah yang berjumlah 20-99 tenaga kerja, industri kecil yang 

berjumlah 5-19 tenaga kerja dan industri rumah tangga 20-99 tenaga kerja di 

Kabupaten Blora.  

Berdasarkan tabel 4.7 di bawah, dapat diketahui bahwa industri 

berdasarkan jenis industri menurut BPS yaitu industri menengah yang 
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berjumlahkan 20-99 tenaga kerja, industri kecil yang berjumlahkan 5-19 tenaga 

kerja dan industri rumah tangga 20-99 tenaga kerja di Kabupaten Blora, bahwa 

industri rumah tangga adalah sampel yang memiliki tingkat efisiensi teknisnya 

lebih tinggi yaitu sebesar 0,98947 dibandingkan industri menengah yaitu sebesar 

0,98945 dan industri kecil sebesar 0,98933. Tetapi Hal ini mengandung arti bahwa 

industri menengah, kecil dan rumah tangga di Kabupaten Blora tidak efisien 

secara teknis karena belum mencapai nilai 1. Efisiensi teknis tercapai apabila 

input berupa faktor-faktor produksi yang digunakan mampu menghasilkan output 

yang maksimum. 

Tabel 4.7 

Hasil Penghitungan Efisiensi Teknis Berdasarkan Cluster Industri 

No Jenis Industri ∑ Efisiensi Teknis 

1 Industri Menengah 1 0,98945535 

2 Industri Kecil 20 0,98933782 

3 Industri Rumah Tangga 51 0,98947135 

Sumber : Data primer diolah. (Lampiran 5) 

 

Hasil perhitungan efisiensi teknis dari penggunaan faktor-faktor produksi 

pada industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel menunjukkan inefisiensi. 

Hal ini berarti bahwa harus dilakukan pengurangan input untuk semua faktor 

produksi yang dipergunakan agar tercapai efisiensi teknis. Inefisiensi ini dapat 

terjadi karena adanya pemborosan pada pemakaian salah satu atau beberapa faktor 

produksi. 

4.1.5.3 Efisiensi Harga  

Efisiensi harga (alokatif) adalah suatu keadaan efisiensi bila nilai produk 

marginal (NPM) sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, atau 
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suatu cara bagaimana pengusaha mampu memaksimumkan keuntungannya. 

Dalam pembahasan efisiensi harga (alokatif) ini akan menghasilkan tiga hasil 

kemungkinan yaitu : (1) jika nilai efisiensi lebih besar dari 1, hal ini berarti bahwa 

efisiensi yang maksimal belum tercapai, sehingga penggunaan faktor produksi 

perlu ditambah agar mencapai kondisi yang efisien. (2) jika nilai efisiensi lebih 

kecil dari 1, hal ini berarti bahwa kegiatan industri mebel yang dijalankan tidak 

efisien, sehingga untuk mencapai tingkat efisiensi maka faktor produksi yang 

digunakan perlu dikurangi. (3) jika nilai efisiensi sama dengan 1, hal ini berarti 

bahwa kegiatan industri mebel yang dijalankan sudah mencapai tingkat efisien 

dan diperoleh keuntungan yang maksimum. Nilai produk marginal (NPM) disini 

diperoleh dari nilai koefisien masing-masing variabel dikalikan dengan rata-rata 

pendapatan total dibagi dengan rata-rata biaya dari masing-masing variabel 

tersebut. 

Oleh karena itu dalam analisis penghitungan efisiensi harga (alokatif) yang 

menjadi penghitungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha 

industri mebel di Kabupaten Blora dalam satuan rupiah. Termasuk juga dengan 

pendapatan yang diperoleh, sehingga akan diketahui jumlah efisiensi harga pada 

usaha industri mebel. Berikut disajikan tabel jumlah biaya dan pendapatan pada 

industri mebel di Kabupaten Blora berdasarkan lampiran. 
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Tabel 4.8 

Hasil perhitungan Biaya dan Pendapatan Pada Industri Mebel 

di Kabupaten Blora 

 

Keterangan  Jumlah total (Rp) Rata-rata (Rp) 

Produksi (Y) 521.400.000 7.241.666,67 

Modal (X1) 468.035.000 6.500.486,11 

Bahan baku (X2) 198.000.000 2.750.000 

Tenaga Kerja (X3) 228.000.000 3.166.666,67 

Bahan Penolong (X4) 22.905.000 318.125 

Sumber : Data primer diolah, 2012 (Lampiran 2) 

NPM = 
𝑏 .𝑌.𝑃𝑦

𝑋 .𝑃𝑥
  

Dimana ; b adalah elastisitas produksi, Y adalah produksi, Py adalah  harga 

produksi, X adalah jumlah faktor produksi X, dan Px adalah  harga faktor 

produksi.  

Adapun penghitungan efisiensi harga adalah sebagai berikut: 

 NPM Modal (NPM1)  X1 

 NPM = 
 0,17  ∗(7.241.666,67)

( 6.500.486,11)
 

=  0,19 

Pada Penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi 

modal diperoleh hasil 0,19 . Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa 

penggunaan faktor produksi modal tidak efisien secara harga, sebab hasil 

penghitungan efisiensi harga diperoleh hasil kurang dari 1, sehingga perlu 

dilakukan pengurangan  input modal agar mencapai efisien. 
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 NPM Bahan baku (NPM2)  X2 

NPM = 
 0,10  ∗ (7.241.666,67)

(2.750.000)
 

= 0,28 

Dari hasil penghitungan diatas diperoleh efisiensi harga untuk penggunaan 

faktor produksi bahan baku sebesar 0,28. Hal ini berarti dalam penggunaan faktor 

produksi bahan baku tidak efisien secara harga, sebab hasil penghitungan 

menunjukkan angka kurang dari 1, sehingga perlu dilakukan pengurangan 

terhadap penggunaan bahan baku agar usaha dapat mencapai efisien secara harga. 

 NPM Tenaga Kerja (NPM3)  X3 

NPM = 
 0,48 ∗(7.241.666,67)

(3.166.666,67)
 

= 1,11 

Dari hasil penghitungan efisiensi harga untuk faktor produksi tenaga kerja 

diperoleh hasil 1,11. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa penggunaan 

faktor produksi tenaga kerja ternyata masih belum efisien secara harga, sebab 

hasil penghitungan efisiensi harga menunjukkan angka lebih dari 1, sehingga 

perlu dilakukan penambahan input tenaga kerja agar dapat mencapai tingkat 

efisien. 

 NPM Bahan Penolong (NPM4)  X4 

NPM = 
 0,12 ∗(7.241.666,67)

(318.125)
  

= 2,85 
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Dari hasil penghitungan efisiensi harga untuk faktor produksi bahan 

penolong diperoleh hasil 2,85. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa 

penggunaan faktor produksi bahan penolong ternyata masih belum efisien secara 

harga, sebab hasil penghitungan efisiensi harga menunjukkan angka lebih besar 

dari 1, sehingga perlu dilakukan penambahan input bahan penolong agar dapat 

mencapai tingkat efisien. 

Setelah melakukan penghitungan NPM untuk masing-masing faktor 

produksi, dimana efisiensi harga dihitung dari penambahan NPM dari masing-

masing faktor produksi yang digunakan. Maka nilai dari efisiensi harga adalah : 

EH = 
NPM 1 + NPM 2 + NPM 3 + NMP 4

4
 

EH = 
 0,19+0,28 +1,11 +2,85 

4
 

= 4,43 

Jadi besarnya efisiensi harga (alokatif) pada industri mebel di Kabupaten 

Blora adalah 4,43. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa usaha industri 

mebel di Kabupaten Blora msih belum efisien secara harga sebab nilai efisiensi 

harganya lebih besar dari 1. Perlu dilakukan pengurangan terhadap penggunaan 

faktor produksi yang nilai NPM nya lebih kecil dari 1 yaitu, faktor produksi 

modal dan bahan baku, serta menambah penggunaan faktor produksi yang nilai 

NPM nya lebih besar dari 1 yaitu faktor produksi tenaga kerja dan bahan penolong 

agar efisiensi harga dapat tercapai. 
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4.1.5.4 Efisiensi Ekonomi  

Efisiensi ekonomi didapat dari hasil kali antara efisiensi teknis dan 

efisiensi harga (alokatif). Dari hasil penghitungan diketahui besarnya efisiensi 

teknis sebesar  0.98, dan efisiensi harga (alokatif) sebesar 4,43. Dimana efisiensi 

ekonomi dapat dicapai apabila efisiensi teknis dan efisiensi harga telah dicapai, 

maka dapat dihitung besarnya efisiensi ekonomi sebagai berikut: 

EE = ET x EH 

= 0,98 x 4,43 

= 4,34 

Jadi besarnya efisiensi ekonomi pada indsutri mebel di Kabupaten Blora 

adalah sebesar 4,34 . Hal ini berarti usaha pada industri mebel di Kabupaten Blora 

belum efisien secara ekonomi sehingga perlu dilakukan pengurangan input 

tertentu yang masih dimungkinkan untuk dikurangi, sehingga diharapkan 

penggunaan input yang efisien akan menghasilkan produksi yang optimal dan 

usaha yang dijalankan dapat memberikan keuntungan. 

4.1.5.5 Return to scale 

Return to scale merupakan suatu keadaan dimana output meningkat 

sebagai respon adanya kenaikan yang proporsional dari seluruh input (Soekartawi, 

2001:170). Seperti yang diketahui bahwa pada fungsi produksi Cobb-douglas, 

koefisien tiap variabel independen merupakan elastisitas terhadap variabel 

dependen 

 

 



59 

 

 Return to scale = β1 + β2 + β3 + β4 

= 0,17 + 0,10 + 0,48 + 0,12 

= 0,87 

Nilai return to scale pada industri mebel di Kabupaten Blora adalah 

sebesar 0,87. Hal ini menunjukan bahwa industri menengah, kecil dan rumah 

tangga tersebut berada pada Decreasing return to scale (DRS). 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Efisiensi Teknis 

Dalam menjalankan industri mebel di Kabupaten Blora ternyata para 

pengrajin tidak efisien secara teknis jadi penggunaan faktor-faktor produksinya 

masih belum dapat dikombinasikan secara baik sehingga menimbulkan 

inefisiensi. Secara teknis pengrajin masih belum mampu mengkombinasikan input 

yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan output yang maksimal secara 

efisien. Dari hasil perhitungan efisiensi teknis melalui alat bantu komputer 

frontier 4.1.c diperoleh hasil bahwa dari keseluruhan sampel baik sampel 

berdasarkan jenis industrinya yaitu industri menengah, industri kecil, dan industri 

rumah tangga yang diteliti tidak mampu mencapai tingkat efisiensi secara teknis. 

Rata-rata dari keseluruhan sampel yakni sebesar 0,9894, sedangkan rata-rata dari 

masing-masing jenis industri yaitu industri menengah sebesar 0,9894, industri 

kecil rata-rata efisiensinya sebesar 0,9893, dan industri rumah tangga rata-rata 

efisiensinya sebesar 0,9894, hasil penghitungan efisiensi teknis ini menunjukkan 

bahwa penggunaan faktor-faktor produksi dalam industri mebel tidak efisien 

secara teknis sehingga perlu dilakukan pengurangan input faktor-faktor produksi. 
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Secara umum, kebanyakan para pengrajin memiliki anggapan bahwa 

apabila penggunaan faktor-faktor produksi ditambah penggunaanya maka akan 

menghasilkan output yang banyak pula. Penggunaan faktor-faktor produksi harus 

digunakan secara proposional agar tercipta efisiensi teknis. Penggunaan faktor-

faktor produksi yang berlebihan justru akan membuat produktivitas dan hasil 

output menjadi turun. Sebab penggunaan faktor-faktor produksi yang berlebihan 

ternyata akan menjadikan produksi menurun.  

Kondisi ini sesuai dengan teori pertumbuhan hukum hasil yang semakin 

berkurang. The Law of Diminishing Return dari David Ricardo. Dimana hasil 

produksi mebel akan menurun karena terlalu  banyak bahan baku sedangkan 

tenaga kerja yang dipekerjakan kurang sehingga menyebabkan produktivitas 

menurun. 

Berdasarkan hasil penghitungan efisiensi teknis diatas, diperoleh hasil 

bahwa penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan industri mebel di 

Kabupaten Blora harus dikurangi. Hal ini dikarenakan ternyata para pengrajin 

mebel  terlalu berlebihan dalam memberikan input faktor-faktor produksi yang 

ternyata berdampak pada penurunan produksi. Umumnya pengrajin mebel 

cenderung melebihkan porsi pemberian bahan baku karena mereka banyak 

beranggapan bahwa apabila penggunaan bahan baku ditambah hasilnya juga akan 

bertambah. Namun bukan demikian hasilnya, dengan pemberian bahan baku juga 

akan berdampak pada kelebihan modal usaha pada industri mebel, karena harga 

bahan baku yang tidaklah sedikit, sehingga dengan pemberian bahan baku yang 

berlebihan, modal juga akan berlebihan pula. 
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Para pengrajin industri mebel di Kabupaten Blora harus mampu 

mengkombinasikan penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan yakni 

modal, bahan baku, tenaga kerja, dan bahan penolong agar tercapai efisiensi. 

Penggunaan faktor-faktor produksi pada industri mebel dinilai terlalu berlebihan, 

hal ini yang menyebabkan inefisiensi teknis dalam industri mebel. Hal ini 

umumnya dikarenakan para pengusaha masih belum memiliki kemampuan teknis 

industri yang baik. Mereka tidak mampu menkombinasikan dan mengalokasikan 

faktor-faktor produksi yang dimiliki dengan proposional. Sehingga para 

pengusaha berasumsi bahwa apabila penggunaan faktor-faktor produksi ditambah 

maka akan menghasilkan output produksi yang banyak pula, padahal penggunaan 

faktor produksi yang berlebihan akan membuat produksi menurun. Penggunaan 

faktor-faktor produksi hendaknya diberikan secara proposional, sehingga 

penambahan faktor-faktor produksi juga akan menyebabkan penambahan pada 

output produksi pula. 

4.2.2 Efisiensi Harga 

 NPM Modal (NPM1) 

Dari hasil penghitungan NPM1 untuk penggunaan faktor produksi tenaga 

kerja diperoleh hasil sebesar 0,19 Angka ini menunjukkan arti bahwa penggunaan 

faktor produksi modal dalam industri mebel di Kabupaten Blora tidak efisien 

secara harga sehingga perlu dilakukan pengurangan input modal. 

Pengurangan input modal disebabkan karena sistem produksi industri 

menengah, kecil dan rumah tangga mebel di Kabupaten Blora berupa pesanan. 

Dalam industri ini dapat dilihat para pengusaha yang sudah memiliki modal tetapi 
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tidak mendapatkan pesanan, hal ini modal akan tidak dapat digunakan untuk 

proses produksi, karena tidak adanya pesanan dari konsumen. 

Pengusaha mebel di Kabupaten Blora sebgian besar memperoleh 

modalnya melalui pinjaman dari lembaga keungan formal (perbankan). Mudahnya 

memperoleh pinjaman modal dari perbankan akan mempermudah pengusaha 

memperoleh modal usaha sesuai yang diinginkan. 

Pengurangan ini dilakukan mengingat harga bahan baku yang tinggi 

sehingga akan berpengaruh terhadap modal, semakin banyak bahan baku yang 

digunakan semakin banyak pula modal yang dikeluarkan untuk menjalankan 

industri mebel di Kabupaten Blora. Dengan mengurangi penggunaan input modal 

maka akan menjadikan industri mebel akan efisiensi secara harga. Kemudian 

dengan penggunan listrik dalam proses produksi juga dapat membuat pemborosan 

biaya, karena menurut pengrajin dengan menggunakan alat yang menggunakan 

listrik mempercepat proses produksi. Tetapi hal itu malah  membuat pemborosan 

biaya sehingga membutuhkan modal lebih. Apalagi dalam penelitian ini terjadi 

pada saat musim penghujan sehingga banyak menggunakan listrik dalam proses 

produksi, misalnya dalam hal pengeringan produk. 

 NPM Bahan Baku (NPM2) 

 Dari penghitungan untuk penggunaan faktor produksi bahan baku 

diperoleh hasil sebesar 0,28. Angka ini menunjukkan arti bahwa penggunaan 

faktor produksi tenaga kerja dalam industri mebel di Kabupaten Blora tidak 

efisien secara harga sehingga perlu dilakukan pengurangan input bahan baku. 
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Hal yang menyebabkan tidak efisiennya penggunaan faktor produksi 

bahan baku karena harga bahan baku yang begitu tinggi dan berbagai jenis ukuran 

kayu, semakin besar ukuran kayu yang dipakai semakin tinggi harga kayu. 

Mengingat harga kayu yang tinggi membuat modal semakin besar pula. Dalam 

tersedianya bahan dasar yang cukup merupakan faktor penting guna menjamin 

kelancaran proses produksi. Oleh karena itu perlu melakukan perencanaan dan 

pengaturan terhadap bahan dasar ini baik kuantitas maupun kualitasnya, agar tidak 

kurang atau berlebihan. 

Bahan baku kayu menjadi salah satu kendala dalam industri mebel di 

Kabupaten Blora. Bahan baku ini menjadi teramat mahal karena panjangnya mata 

rantai sistem perdagangan kayu dari perhutani sampai ke produsen. Keadaan ini 

juga berdampak bagi pengusaha untuk terus melakukan kegiatan proses produksi, 

walaupun dengan menggunakan bahan baku kayu seadanya (dibawah standar), 

hasilnya produk sering ditolak karena tidak sesuai dengan kualitas yang 

diinginkan konsumen. Limbah kayu yang seharusnya masih bias diproduksi 

menjadi barang yang sia-sia dan tidak memiliki nilai ekonomis.  

Maka dari itu, untuk mencapai efisiensi pada bahan baku harus mampu 

menggunakan dan memanfaatkan faktor produksi tersebut menurut proporsinya 

agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bahan baku. 

 NPM Tenaga Kerja (NPM3) 

Dari penghitungan untuk penggunaan faktor produksi tenaga kerja 

diperoleh hasil sebesar 1,11. Angka ini menunjukkan arti bahwa penggunaan 

faktor produksi tenaga kerja dalam industri mebel di Kabupaten Blora masih 
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belum efisien secara harga sehingga perlu dilakukan penambahan input tenaga 

kerja. 

Penambahan input tenaga kerja ini ditambah karena kurangnya tenaga 

kerja yang terampil dan terdidik. Umumnya tenaga kerja yang digunakan 

kebanyakan adalah tenaga kerja dari keluarga dimana hal ini berhubungan erat 

dengan skala usaha yang masih kecil dan upah tenaga kerja yang rendah. Tenaga 

kerja keluarga yang ada cenderung menerapkan cara-cara pembuatan mebel secara 

turun temurun atau statis. Kondisi atau cara pembuatan yang sudah salah kadang 

kala berlanjut pada diri anggota keluarga yang lain karena bila dilihat dari sisi 

pendidikan responden sebagian besar 39 responden  hanya tamat sekolah dasar. 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh industri mebel di Kabupaten Blora 

salah satunya yaitu pada sumber daya manusia yang rendah. Kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap pendidikan formal dan lambatnya pemberdayaan sumber 

daya manusia, membuat kurang sadar akan etika dalam berbisnis. Tingkat 

ketrampilan tenaga kerja sangat menentukan kualitas produk yang dihasilkan. 

Oleh karena itu, kreativitas perancang dan keahlian pekerja merupakan asset 

penting bagi kelangsungan usaha industri mebel di Kabupaten Blora, mengingat 

produk yang diproduksi lebih mengedepankan nilai seni. 

 Dijelaskan oleh (Staton dalam Taherin, 2005:88), bahwa kecenderungan 

seseorang untuk berbuat dipengaruhi oleh pola pikir dan tingkat pendidikan yang 

pernah di dapat. Oleh karena itu pengrajin seharusnya menerapkan suatu alternatif 

yaitu menambah tenaga kerja, yang mana tenaga kerja yang digunakan adalah 

tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian teknis yang baik dalam 
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pembuatan mebel. Namun hal tersebut memang sulit untuk diterapkan karena 

dengan menggunakan tenaga kerja ahli maka upah yang harus diberikan juga 

tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan keahlian dan tatalaksana membuat 

mebel yang baik pada pengrajin dan dibutuhkan peran serta pemerintah melalui 

dinas terkait. 

 NPM Bahan Penolong (NPM4) 

Dari penghitungan untuk penggunaan faktor produksi bahan penolong 

diperoleh hasil sebesar 2,85. Angka ini menunjukkan arti bahwa penggunaan 

faktor produksi tenaga kerja dalam industri mebel di Kabupaten Blora masih 

belum efisien secara harga sehingga perlu dilakukan penambahan input bahan 

penolong. Bahan penolong yang digunakan adalah plitur, pernis, paku, lem, dan 

amplas. Penggunaan bahan penolong pada produksi mebel disini harus ditambah 

supaya faktor bahan penolong mencapai efisiensi harga. 

Penambahan input  bahan penolong disini dapat dilakukan  mengingat 

bahan baku yang banyak sehingga membutuhkan bahan penolong, sehingga akan 

menghasilkan hasil efisiensi harga. Selain itu dalam industri mebel ini banyak 

yang memanfaatkan barang bekas seperti paku yang sudah berkarat dan bengkok. 

Paku yang bengkok diluruskan kembali agar dapat digunakan kembali dalam 

proses produksi mebel. Dalam pemanfaatan barang bekas ini industri mebel tidak 

banyak mengeluarkan modal untuk bahan penolong. 

Berdasarkan hasil penghitungan NPM untuk masing-masing faktor 

produksi diatas diketahui besarnya efisiensi harga (alokatif) adalah sebesar 4,43. 

Hal ini berarti industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel di Kabupaten 
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Blora masih belum efisien secara harga, sebab nilai efisiensi harga lebih besar dari 

1. Sehingga perlu dilakukan penambahan terhadap penggunaan faktor produksi 

yang nilai NPM nya lebih besar dari 1 yaitu input tenaga kerja dan bahan 

penolong, kemudian  mengurangai  penggunaan faktor produksi yang nilai NPM 

nya lebih kecil dari 1 yaitu input modal dan bahan baku agar efisien harga dapat 

tercapai dan memberikan keuntungan yang diharapkan. Dari sini diketahui para 

pengusaha masih belum mampu memaksimalkan keuntungan yang potensial dapat 

diperoleh dari industri mebel yang dilakukannya.  

4.2.3 Efisiensi Ekonomi 

Dari penghitungan efisiensi ekonomi yang diperoleh hasil sebesar 4,34, 

maka dapat dikatakan bahwa industri mebel secara ekonomi belum efisien. Agar 

tercapai keuntungan yang maksimal maka di dalam kegiatan industri membuat 

mebel ini harus mampu menggunakan seluruh faktor-faktor produksi yang 

dimiliki secara efisien. Baik itu dalam menghasilkan output secara efisien agar 

optimal dan juga guna memaksimumkan keuntungan yang diperolehnya, maka 

perlu dilakukan penambahan input modal, bahan baku, tenaga kerja, dan bahn 

penolong agar tercapai efisiensi ekonomi pada industri mebel di Kabupaten Blora 

4.2.4 Return to Scale (RTS) 

Berdasarkan hasil perhitungan return to scale (RTS) pada industri mebel 

di Kabupaten Blora diperolah hasil sebesar 0,87. Berdasarkan hasil ini, angka 

return to scale kurang dari 1 yang berarti berada pada kondisi decreasing return 

to scale. Dengan skala operasi yang masih kecil maka masih ada peluang untuk 

meningkatkan produksi. Nilai decreasing return to scale sebesar 0,87 berarti 



67 

 

apabila terjadi penambahan faktor produksi sebesar 1 persen maka akan 

menaikkan output produksi sebesar 0,87 persen, dengan hasil yang kurang dari 1 

maka kondisi industri mebel di daerah penelitian ini belum layak untuk 

dikembangkan atau dilanjutkan.  Hal ini dikarenakan dalam setiap unit tambahan 

input modal, bahan baku, tenaga kerja, dan bahan penolong menghasilkan 

tambahan output yg sedikit daripada unit input sebelumya.  

Hasil return to scale ini sejalan dengan hasil rata-rata efisiensi teknis, 

efisiensi, efisiensi harga dan efisiensi ekonomi yng menyatakan bahwa belum 

tercapai kondisi efisien pada industri menengah, kecil, dan rumah tangga mebel di 

Kabupaten Blora. Jika pada industri menengah, kecil dan rumah tangga mebel 

belum efisien artinya bahwa industri tersebut belum mampu menggunakan input 

faktor-faktor produksi secara proporsional, sehinga output yang dihasilkan juga 

tidak maksimal. Hal ini yang menjadi penyebab industri mebel di daerah 

penelitian ini belum layak untuk dikembangkan. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata efisiensi teknis industri menengah, kecil dan rumah tangga di 

Kabupaten Blora adalah sebesar 0.98. Hal ini mengandung arti bahwa industri 

menengah, kecil dan rumah tangga di Kabupaten Blora tidak efisien secara 

teknis karena belum mencapai nilai 1. Efisiensi teknis tercapai apabila input 

berupa faktor-faktor produksi yang digunakan mampu menghasilkan output 

yang maksimum 

2. Efisiensi harga (alokatif) pada daerah penelitian nilainya lebih besar dari 1, 

yaitu sebesar 4,43 yang artinya penggunaan input produksi belum efisien 

secara harga, sehingga perlu dilakukan penambahan terhadap penggunaan 

faktor produksi yang nilai NPM nya lebih besar dari 1 yaitu input tenaga kerja 

dan bahan penolong, kemudian  mengurangi  penggunaan faktor produksi 

yang nilai NPM nya lebih kecil dari 1 yaitu input modal dan bahan baku agar 

efisien harga dapat tercapai dan memberikan keuntungan yang diharapkan. 

3. Efisiensi ekonomi dari industri menengah, kecil dan rumah tangga di 

Kabupaten Blora adalah sebesar 4,34, sehingga dapat dikatakan industri 

menenengah, kecil dan rumah tangga di Kabupaten Blora belum efisien secara 

ekonomi. Untuk mencapai efisien secara keseluruhan perlu adanya 

penambahan input tertentu yang masih dimungkinkan untuk dikurangi 
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sehingga diharapkan penggunaan input yang efisien ini akan menghasilkan 

jumlah produksi yang optimal. 

5.2 SARAN  

1. Untuk pengusaha industri menengah, kecil dan rumah tangga di Kabupaten 

Blora, Berkaitan  dengan pencapaian efisiensi dalam industri mebel, 

pengusaha diharapkan lebih mampu menggunakan dan memanfaatkan faktor-

faktor produksi yang dimilikinya secara proporsional, seperti 

mempertimbangkan proporsi modal yang dikeluarkan agar tidak terjadi 

pemborosan pada penggunaan biaya selain faktor produksi. Penggunaan bahan 

baku juga sebaiknya harus mempertimbangkan proporsinya agar tidak terjadi 

kelebihan atau kekurangan bahan baku. Penggunan yang berlebihan atau 

kekurangan ini akan berpengruh pada tingkat produksi mebel yang dihasilkan. 

Semakin banyaknya tenaga terampil memberikan kemudahan dalam 

pengaturan kegiatan dan proses produksi. Hal ini akan mendorong 

perkembangan industri menengah, kecil dan rumah tangga di Kabupaten Blora 

yang diharapkan dapat menjadi salah satu jenis usaha unggulan yang mampu 

berkontribusi bagi kemajuan ekonomi lokal. 

2. Untuk penelitian selanjutnya tentang efisiensi pada industri mebel hendaknya 

menggunakan atau menambah variabel lain yang belum diteliti guna 

melengkapi kekurangan dari penelelitian ini. 
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LAMPIRAN 1 

Data Input dan Output Industri Menengah, Kecil dan Rumah Tangga Mebel 

 di Kabupaten Blora 

No 
Nama 

Responden 

Jumlah Produksi 

Y 

Modal  

X1 

Bahan Baku 

X2 

Tenaga Kerja 

X3 

Bahan penolong 

X4 

(Unit) (Rupiah) (m
3
) (orang) (kg) 

1 
M. Djalil 

Sukron 20 30.850.000 10 22 70 

2 Mulyadi 10 13.025.000 5 8 35 

3 Maskup 6 8.775.000 3 6 21 

4 Abdul Salam 8 10.100.000 4 6 28 

5 Jamin 6 8.775.000 3 6 21 

6 Lasmidi 8 10.100.000 4 6 28 

7 Teguh 10 13.025.000 5 8 35 

8 Sodik 6 9.575.000 3 7 21 

9 Maryono 8 11.700.000 4 8 28 

10 Santoro 8 11.700.000 4 8 28 

11 Sarpan 8 10.900.000 4 7 28 

12 Masrukin 6 8.775.000 3 6 21 

13 Sutikno 4 6.660.000 2 5 14 

14 Sukaji 6 7.975.000 3 5 21 

15 Giyarto 10 12.225.000 5 7 35 

16 Warno 6 8.775.000 3 6 21 

17 Sutaat 8 10.100.000 4 6 28 

18 Susanto 6 9.575.000 3 7 21 

19 Totok 6 8.775.000 3 6 21 

20 Suwoto 10 13.025.000 5 8 35 

21 Subadi 6 8.775.000 3 6 21 

22 Trisno 4 5.850.000 2 4 14 

23 Giman 4 5.850.000 2 4 14 

24 Giman 2 2.800.000 1 1 7 

25 Podo 4 5.050.000 2 3 14 

26 Kusni 2 4.400.000 1 3 7 

27 Kusno 4 5.050.000 2 3 14 

28 Sutrisno 4 5.050.000 2 3 14 

29 Marjo 2 3.600.000 1 2 7 

30 Sukemi 4 5.850.000 2 4 14 

31 Jumilah 4 5.850.000 2 4 14 

32 Bambang 4 5.050.000 2 3 14 

33 Sutarjan 4 5.850.000 2 4 14 
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34 Warsito 4 5.050.000 2 3 14 

35 Susanto 4 5.850.000 2 4 14 

36 Sanjoyo 4 5.050.000 2 3 14 

37 Yanto 4 5.050.000 2 3 14 

38 Royom 6 7.175.000 3 4 21 

39 Rusman 2 3.600.000 1 2 7 

40 Sumaji 2 2.800.000 1 1 7 

41 Dul Sakip 2 3.600.000 1 2 7 

42 Suratman 4 5.050.000 2 3 14 

43 Rusmin 6 7.175.000 3 4 21 

44 Suratno 6 7.175.000 3 4 21 

45 Suroto 4 4.250.000 2 2 14 

46 Sarjan 4 5.050.000 2 3 14 

47 Gito 4 5.050.000 2 3 14 

48 Bati 4 4.250.000 2 2 14 

49 Seno 4 5.050.000 2 3 14 

50 Wawan 2 3.600.000 1 2 7 

51 Nyamin 4 4.250.000 2 2 14 

52 Paleman 2 3.600.000 1 2 7 

53 Mursain 4 4.250.000 2 2 14 

54 Sujoko 6 7.175.000 3 4 21 

55 Nyaman 4 5.050.000 2 3 14 

56 Sarji 4 3.450.000 2 1 14 

57 Munaji 2 2.800.000 1 1 7 

58 Markamin 4 5.050.000 2 3 14 

59 Parman 4 5.850.000 2 4 14 

60 Sukir 4 5.050.000 2 3 14 

61 Sukijan 4 5.050.000 2 3 14 

62 Haryono 2 2800.000 1 1 7 

63 Ngatman 2 2.800000 1 1 7 

64 Dasir 4 4.250.000 2 2 14 

65 Tasmin 2 2.800.000 1 1 7 

66 Sarbini 2 2.800.000 1 1 7 

67 Mustopo 4 5.050.000 2 3 14 

68 Sudji Sunarti 4 5.050.000 2 3 14 

69 Suwignyo 2 2.800.000 1 1 7 

70 Kadi 4 4.250.000 2 2 14 

71 Nardi 2 2.800.000 1 1 7 

72 Ali Mustofa 2 2.800.000 1 1 7 

Total 346 468.035.000 173 285 1211 

Rata-rata 4,805556 6.500.486,11 2,402778 3,958333 16,81944 
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LAMPIRAN 2 

Data Olahan Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Industri Menengah, 

Kecil dan Rumah Tangga Mebel Di Kabupten Blora 

Perhitungan Logaritma Natural (LN) 

No 

Responden 
Periode 

Logaritma 

Y X1 X2 X3 X4 

1 1 2.995732 17.24465 2.302585 3.091042 4.248495 

2 1 2.302585 16.38238 1.609438 2.079442 3.555348 

3 1 1.791759 15.98742 1.098612 1.791759 3.044522 

4 1 2.079442 16.12805 1.386294 1.791759 3.332205 

5 1 1.791759 15.98742 1.098612 1.791759 3.044522 

6 1 2.079442 16.12805 1.386294 1.791759 3.332205 

7 1 2.302585 16.38238 1.609438 2.079442 3.555348 

8 1 1.791759 16.07467 1.098612 1.94591 3.044522 

9 1 2.079442 16.2751 1.386294 2.079442 3.332205 

10 1 2.079442 16.2751 1.386294 2.079442 3.332205 

11 1 2.079442 16.20427 1.386294 1.94591 3.332205 

12 1 1.791759 15.98742 1.098612 1.791759 3.044522 

13 1 1.386294 15.71163 0.693147 1.609438 2.639057 

14 1 1.791759 15.89182 1.098612 1.609438 3.044522 

15 1 2.302585 16.31899 1.609438 1.94591 3.555348 

16 1 1.791759 15.98742 1.098612 1.791759 3.044522 

17 1 2.079442 16.12805 1.386294 1.791759 3.332205 

18 1 1.791759 16.07467 1.098612 1.94591 3.044522 

19 1 1.791759 15.98742 1.098612 1.791759 3.044522 

20 1 2.302585 16.38238 1.609438 2.079442 3.555348 

21 1 1.791759 15.98742 1.098612 1.791759 3.044522 

22 1 1.386294 15.58195 0.693147 1.386294 2.639057 

23 1 1.386294 15.58195 0.693147 1.386294 2.639057 

24 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

25 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

26 1 0.693147 15.29712 0 1.098612 1.94591 

27 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

28 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

29 1 0.693147 15.09644 0 0.693147 1.94591 

30 1 1.386294 15.58195 0.693147 1.386294 2.639057 

31 1 1.386294 15.58195 0.693147 1.386294 2.639057 

32 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

33 1 1.386294 15.58195 0.693147 1.386294 2.639057 
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34 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

35 1 1.386294 15.58195 0.693147 1.386294 2.639057 

36 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

37 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

38 1 1.791759 15.78611 1.098612 1.386294 3.044522 

39 1 0.693147 15.09644 0 0.693147 1.94591 

40 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

41 1 0.693147 15.09644 0 0.693147 1.94591 

42 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

43 1 1.791759 15.78611 1.098612 1.386294 3.044522 

44 1 1.791759 15.78611 1.098612 1.386294 3.044522 

45 1 1.386294 15.26243 0.693147 0.693147 2.639057 

46 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

47 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

48 1 1.386294 15.26243 0.693147 0.693147 2.639057 

49 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

50 1 0.693147 15.09644 0 0.693147 1.94591 

51 1 1.386294 15.26243 0.693147 0.693147 2.639057 

52 1 0.693147 15.09644 0 0.693147 1.94591 

53 1 1.386294 15.26243 0.693147 0.693147 2.639057 

54 1 1.791759 15.78611 1.098612 1.386294 3.044522 

55 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

56 1 1.386294 15.05388 0.693147 0 2.639057 

57 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

58 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

59 1 1.386294 15.58195 0.693147 1.386294 2.639057 

60 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

61 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

62 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

63 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

64 1 1.386294 15.26243 0.693147 0.693147 2.639057 

65 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

66 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

67 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

68 1 1.386294 15.4349 0.693147 1.098612 2.639057 

69 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

70 1 1.386294 15.26243 0.693147 0.693147 2.639057 

71 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 

72 1 0.693147 14.84513 0 0 1.94591 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Perhitungan dan Pendapatan Pada Industri Menengah, Kecil dan 

Rumah Tangga Mebel di Kaabupaten Blora 

No. 

Res 
Jenis Industri 

Produksi 

 (Y) 

Modal  

(X1) 

Bahan Baku 

(X2) 

Tenaga Kerja 

(X3) 

Bahan Penolong 

 (X4) 

1 
Industri 

Menengah 
32.000.000 30.850.000 12.000.000 17.600.000 3.250.000 

2 Industri Kecil 15.000.000 13.025.000 6.000.000 6.400.000 625.000 

3   15.000.000 8.775.000 3.600.000 4.800.000 375.000 

4   11.000.000 10.100.000 4.800.000 4.800.000 500.000 

5   9000.000 8.775.000 3.600.000 4.800.000 375.000 

6   11.000.000 10.100.000 4.800.000 4.800.000 500.000 

7   15.000.000 13.025.000 6.000.000 6.400.000 625.000 

8   10.000.000 9.575.000 3.600.000 5.600.000 375.000 

9   13.500.000 11.700.000 4.800.000 6.400.000 500.000 

10   13.000.000 11.700.000 4.800.000 6.400.000 500.000 

11   12.500.000 10.900.000 4.800.000 5.600.000 500.000 

12   9.500.000 8.775.000 3.600.000 4.800.000 375.000 

13   7.500.000 6.660.000 2.400.000 4.000.000 250.000 

14   9.500.000 7.975.000 3.600.000 4.000.000 375.000 

15   14.000.000 12.225.000 6.000.000 5.600.000 625.000 

16   8.500.000 8.775.000 3.600.000 4.800.000 375.000 

17   12.000.000 10.100.000 4.800.000 4.800.000 500.000 

18   10.500.000 9.575.000 3.600.000 5.600.000 375.000 

19   9.500.000 8.775.000 3.600.000 4.800.000 375.000 

20   14.500.000 13.025.000 6.000.000 6.400.000 625.000 

21   9.400.000 8.775.000 3.600.000 4.800.000 375.000 

22 
Industri Rumah 

Tangga 
7.000.000 5.850.000 2.400.000 3.200.000 250.000 

23   6.300.000 5.850.000 2.400.000 3.200.000 250.000 

24   3.700.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

25   5.500.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

26   5.000.000 4.400.000 1.200.000 2.400.000 80.000 

27   5.500.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

28   5.300.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

29   4.000.000 3.600.000 1.200.000 1.600.000 80.000 

30   6.500.000 5.850.000 2.400.000 3.200.000 250.000 

31   6.400.000 5.850.000 2.400.000 3.200.000 250.000 

32   5.500.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

33   6.300.000 5.850.000 2.400.000 3.200.000 250.000 

34   5.500.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

35   6.300.000 5.850.000 2.400.000 3.200.000 250.000 
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36   5.500.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

37   5.300.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

38   7.500.000 7.175.000 3.600.000 3.200.000 375.000 

39   4.000.000 3.600.000 1.200.000 1.600.000 80.000 

40   3.300.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

41   4.100.000 3.600.000 1.200.000 1.600.000 80.000 

42   5.500.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

43   7.500.000 7.175.000 3.600.000 3.200.000 375.000 

44   7.200.000 7.175.000 3.600.000 3.200.000 375.000 

45   4.500.000 4.250.000 2.400.000 1.600.000 250.000 

46   6.200.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

47   5.600.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

48   5.300.000 4.250.000 2.400.000 1.600.000 250.000 

49   5.300.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

50   4.000.000 3.600.000 1.200.000 1.600.000 80.000 

51   4.500.000 4.250.000 2.400.000 1,600,000 250.000 

52   4.000.000 3.600.000 1.200.000 1.600000 80.000 

53   5.000.000 4.250.000 2.400.000 1.600.000 250.000 

54   7.800.000 7.175.000 3.600.000 3.200.000 375.000 

55   5.400.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

56   4.000.000 3.450.000 2.400.000 800.000 250.000 

57   3.000.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

58   5.500.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

59   6.300.000 5.850.000 2.400.000 3.200.000 250.000 

60   5.200.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

61   5.300.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

62   3.100.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

63   3.300.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

64   5.000.000 4.250.000 2.400.000 1.600.000 250.000 

65   3.500.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

66   3.100.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

67   5.600.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

68   5.400.000 5.050.000 2.400.000 2.400.000 250.000 

69   3.000.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

70   5.000.000 4.250.000 2.400.000 1.600.000 250.000 

71   3.400.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

72   3.500.000 2.800.000 1.200.000 800.000 80.000 

Jumlah 521.400.000 468.035.000 198.000.000 228.000.000 22.905.000 

Rata-rata 7.241.666,67 6.500.486,11 2.750.000 3.166.666,67 318.125 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis dengan Program Frontier 4.1 

 

 

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c) 

instruction file = ristia.ins   

data file =        ristia.dta   

 

 Error Components Frontier (see B&C 1992) 

 The model is a production function 

 The dependent variable is logged 

 

the ols estimates are : 

               

 coefficient standard-error t-ratio 

beta 0 0.93750000 0.21996423 0.43252661 

beta 1 0.60008460 0.15561703 0.38561628 

beta 2 0.11250000 0.10923776 0.18355836 

beta 3 0.26152520 0.75570506 0.34606782 

beta 4 0.93750000 0.21996266 0.42383721 

 sigma-squared  0.80614917E+00 

 log likelihood function =   0.73971113E+02 

 

the estimates after the grid search were : 

 

beta 0          0.95320465 

beta 1 0.60008460 

beta 2 0.11250000 

beta 3 0.26152520 

beta 4 0.93750000 

sigma-squared  0.77483020E-00 

  gamma          0.50000000E-01 

  mu is restricted to be zero 

  eta is restricted to be zero 

  

the final mle estimates are            

 coefficient standard-error t-ratio 

beta 0 0.95291139 0.99697636 0.95580139 

beta 1 0.17715861 0.11957439 0.31541755 

beta 2 0.10937157 0.70546594 0.15503452 

beta 3 0.48890089 0.24959657 0.11574714 

beta 4 0.12560495 0.74268027 0.16912386 

sigma-squared  0.17044561E+00  0.15914251E+01  0.10710250E+00 

gamma          0.17743828E+00  0.98730160E+00  0.17972044E+00 

mu is restricted to be zero 
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eta is restricted to be zero 

log likelihood function =   0.11273840E+02 

LR test of the one-sided error = 0,77534569E+02 

With number of retrictions =1 

(note that this statistic has a mixed chi-square distribution) 

number of iterations =      5 

(maximum number of iterations set at :   100) 

number of cross-sections =     72 

number of time periods =      1 

total number of observations =     72 

thus there are:      0  obsns not in the panel 

 

covariance matrix : 

 

0.99396185 -0.68412495 0.19722295 0.29388687 0.79726042 0.39540560 -0.21833128 

-0.68412495 0.14298034 0.59860004 0.67705268 -0.73264564 -0.35209646 0.71118877 

0.19722295 0.59860004 0.49768219 -0.67647252 -0.46393999 0.20201815 -0.50785170 

0.29388687 -0.67705268 -0.67647252 0.62298447 -0.10459508 -0.14340957 0.13753688 

0.79726042 -0.73264564 -0.46393999 -0.10459508 0.55157398 0.27896053 -0.55033701 

0.39540560 0.35209646 0.20201815 -0.14340957 0.27896053 0.25326338 -0.15295984 

-0.21833128 0.71118877 -0.50785170 0.13753688 -0.55033701 -0.15295984 0.97476444 

    

technical efficiency estimates : 

    

Firm Eff.-est 

1 0.98945535 

2 0.98964797 

3 0.98916751 

4 0.98965956 

5 0.98916751 

6 0.98965956 

7 0.98964797 

8 0.98894839 

9 0.98926889 

10 0.98926889 

11 0.98945229 

12 0.98916751 

13 0.98869787 

14 0.98942034 

15 0.98982361 

16 0.98916751 

17 0.98965956 

18 0.98894839 

19 0.98916751 

20 0.98964797 
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21 0.98916751 

22 0.98902234 

23 0.98902234 

24 0.98979165 

25 0.98942564 

26 0.98942564 

27 0.98818756 

28 0.98942564 

29 0.98881087 

30 0.98902234 

31 0.98902234 

32 0.98942564 

33 0.98902234 

34 0.98942564 

35 0.98902234 

36 0.98942564 

37 0.98942564 

38 0.98972063 

39 0.98881087 

40 0.98979165 

41 0.98881087 

42 0.98942564 

43 0.98972063 

44 0.98972063 

45 0.98996541 

46 0.98942564 

47 0.98942564 

48 0.98996541 

49 0.98942564 

50 0.98881087 

51 0.98996541 

52 0.98881087 

53 0.98996541 

54 0.98972063 

55 0.98942564 

56 0.99081310 

57 0.98979165 

58 0.98942564 

59 0.98902234 

60 0.98942564 

61 0.98942564 

62 0.98979165 

63 0.98979165 

64 0.98996541 
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65 0.98979165 

66 0.98979165 

67 0.98942564 

68 0.98942564 

69 0.98979165 

70 0.98996541 

71 0.98979165 

72 0.98979165 

Mean Efficiency 0.98943403 
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LAMPIRAN 5 

 

Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis Berdasakan Industri 

responden Jenis Industri Efisiensi Teknis 

R1 Industri Menengah 0,98945535 

Rata-rata ET Industri Menengah 0,98945535 

R2 Industri Kecil 0,98964797 

R3 

 

            0,98916751 

R4 

 

       0,98965956 

R5 

 

      0,98916751 

R6 

 

     0,98965956 

R7 

 

      0,98964797 

R8 

 

       0,98894839 

R9 

 

       0,98926889 

R10 

 

     0,98926889 

R11 

 

     0,98945229 

R12 

 

      0,98916751 

R13 

 

      0,98869787 

R14 

 

     0,98942034 

R15 

 

      0,98982361 

R16 

 

      0,98916751 

R17 

 

      0,98965956 

R18 

 

      0,98894839 

R19 

 

     0,98916751 

R20 

 

      0,98964797 

R21 

 

      0,98916751 

Rata-rata ET Industri Kecil 0,98933782 

R22 Industri Rumah Tangga        0,98902234 

R23 

 

          0,98902234 

R24 

 

            0,98979165 

R25 

 

           0,98942564 

R26 

 

            0,98818756 

R27 

 

            0,98942564 

R28 

 

            0,98942564 

R29 

 

            0,98881087 

R30 

 

            0,98902234 

R31 

 

            0,98902234 

R32 

 

0,98942564 

R33 

 

            0,98902234 

R34 

 

            0,98942564 
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R35 

 

            0,98902234 

R36 

 

           0,98942564 

R37 

 

        0,98942564 

R38 

 

        0,98972063 

R39 

 

       0,98881087 

R40 

 

          0,98979165 

R41 

 

            0,98881087 

R42 

 

            0,98942564 

R43 

 

            0,98972063 

R44 

 

            0,98972063 

R45 

 

            0,98996541 

R46 

 

            0,98942564 

R47 

 

            0,98942564 

R48 

 

            0,98996541 

R49 

 

            0,98942564 

R50 

 

          0,98881087 

R51 

 

            0,98996541 

R52 

 

            0,98881087 

R53 

 

            0,98996541 

R54 

 

            0,98972063 

R55 

 

            0,98942564 

R56 

 

            0,99081310 

R57 

 

            0,98979165 

R58 

 

            0,98942564 

R59 

 

            0,98902234 

R60 

 

            0,98942564 

R61 

 

            0,98942564 

R62 

 

            0,98979165 

R63 

 

            0,98979165 

R64 

 

            0,98996541 

R65 

 

            0,98979165 

R66 

 

            0,98979165 

R67 

 

            0,98942564 

R68 

 

            0,98942564 

R69 

 

            0,98979165 

R70 

 

            0,98996541 

R71 

 

          0,98979165 

R72 

 

            0,98979165 

Rata-rata ET industri Rumah Tangga 0,98947135 
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LAMPIRAN 6 

KUESIONER 

 

DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP INDUSTRI KECIL DAN 

MENENGAH MEBEL DI KABUPATEN BLORA 

 

No. Responden   : ......................... 

Tanggal Penelitian   : ......................... 

Identitas Responden: 

1. Nama Industri  : ......................................... 

2. Nama Pemilik   : ......................................... 

3. Usia    :………………………….. 

4. Pendidikan    :………………………….. 

5. Alamat    : ......................................... 

6. Tahun Berdiri  : ......................................... 

7. Alamat Tempat Usaha  : ......................................... 

 

A. Modal  

1. Berapakah jumlah modal yang saudara gunakan ? 

Jawab :………………………………………………… 

2. Berapa biaya yang saudara keluarkan untuk membuat mebel dalam sekali 

produksi ? 

Jawab :………………………………………………… 

Nama Satuan Kebutuhan per sekali 

produksi 

Rupiah (@) 

Kayu     

Plitur    

Pernis     

Paku     

Cat kayu    

Lem     

Amplas     
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3. Darimanakah sumber modal yang saudara peroleh ? 

No Sumber Modal Jumlah 

1 Modal Sendiri Rp…………………….. 

2 Modal Bersama Rp…………………….. 

3 Pinjaman Rp…………………….. 

4 Lainnya Rp…………………….. 

 

B. Bahan Baku 

1. Apa jenis kayu yang saudara gunakan untuk memproduksi mebel saat ini ? 

Jawab :……………………………………………………… 

2. Darimana sumber bahan baku yang saudara peroleh saat ini ? 

Jawab :……………………………………………………… 

C. Tenaga Kerja 

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri saudara saat ini ? 

 Jawab : ………………………………………………………. 

2. Berapa jumlah upah tenaga kerja dalam sekali proses produksi? 

Jawab : ………………………………………………………. 

3. Berapa usia tenaga kerja yang bekerja di industri saudara saat ini ? 

Indikator Jumlah Tenaga Kerja 

a. ≥ 50 Tahun ..................................................Orang 

b. 40 – 49 Tahun ..................................................Orang 

c. 30 – 39 Tahun ..................................................Orang 

d. 20 – 29 Tahun ..................................................Orang 

e. ≤ 20 Tahun ..................................................Orang 
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4. Dari jumlah tenaga kerja saudara? Bagaimana tingkat pedidikannya ? 

Indikator Jumlah Tenaga Kerja 

a. Universitas ..........................................Orang 

b. SMA ..........................................Orang 

c. SMP ..........................................Orang 

d. SD ..........................................Orang 

e. Lainnya ..........................................Orang 

 

D. Produksi 

1. Berapa kapasitas produksi per sekali produksi pada industri mebel saudara ? 

Jawab :………………………………………………………… 

2. Bagaimana sistem produksi pada industri mebel saudara saat ini ? 

Jawab :…………………………………………………………. 
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LAMPIRAN 7 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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