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SARI

Pradana, Ardyarta David. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Industri
Rumah Tangga Keripik Tempe Di Kabupaten Blora.Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan.
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dr. P. Eko. Prasetyo, M.Si,.
Pembimbing II : Fafurida. S.E., M.Si.

Kata Kunci : Efisiensi, Bahan Baku, Tenaga Kerja, Modal, Teknologi

Blora memiliki jumlah industri keripik tempe terbanyak diantara lima kabupaten yang
ada di Jawa Tengah. Selain itu industri keripik tempe di Kabupaten Blora memiliki nilai
produksi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain. Serta Kabupaten Blora
merupakan kabupaten yang membutuhkan kedelai paling banyak di bandingkan kabupaten lain,
namun jika dilihat dari jumlah tenaga kerja, jumlah industri, dan kebutuhan kedelai kondisi
tersebut tidak sebanding dengan jumlah nilai produksi atau bisa dikatakan tidak efisien di
bandingkan dengan kabupaten lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi
pemanfaatan input bahan baku, modal dan tenaga kerja terhadap nilai produksi yang dihasilkan,
untuk menganalisis pengaruh besarnya modal yang digunakan untuk membeli bahan baku,
Tenaga Kerja (HOK), dan penggunaan teknologi terhadap efisiensi produksi industri rumah
tangga keripik tempe.

Populasi dari penelitian ini adalah pengusaha industri rumah tangga keripik tempe yang
ada di Kabupaten Blora yang berjumlah 74 unit usaha jumlah tersebut juga merupakan sampel
dari penelitian, variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu hasil produksi (Y) dan
variabel independen yaitu Bahan Baku (X1), Tenaga kerja (X2), Modal awal (X3), dan
Teknologi/ Alat Modern (X4). Pengumpulan data digunakan metode wawancara, kuesioner, dan
metode dokumentasi, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi dan analisis
efisiensi.

Berdasarkan analisis regresi diperoleh model persamaan: Prod = -19,838 + 4,861BB +
0,636TK + 0,001Modal + 23,093TEKN. Persamaan tersebut diuji keberartiannya dengan uji t
dengan thitung variabel bahan baku sebesar 23,576 dan thitung variabel teknologi sebesar 7,262,
dengan nilai probabilitas t bahan baku sebesar 0,000, dan probabilitas t teknologi sebesar 0,000,
variabel tenaga kerja dengan thitung sebesar 0,9978 dan thitung untuk variabel modal sebesar 0,190
sedangkan untuk probabilitas tenaga kerja sebesar 0,332 dan untuk variabel modal dengan
probabilitas 0,850 besarnya probabilitas dua variabel tersebut lebih kecil dari taraf kesalahan
yang digunakan yaitu 0,05. Sedangkan pengujian dengan uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar
389,24 dan sig =0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil analisis efisiensi diperoleh rata-rata efisiensi
teknis mencapai (0,9994), efisensi harga rata-rata mencapai (1,5), efisiensi ekonomi (1,4991).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Terdapat pengaruh besarnya modal yang
digunakan untuk pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan dalam
industri rumah tangga keripik tempe terhadap efisiensi harga, efisiensi teknik, dan efisiensi
ekonomi, pemanfaatan faktor input industri rumah tangga keripik tempe yaitu bahan baku,
tenaga kerja dan modal di Kabupaten Blora belum efisien, masih diperlukan peningkatan
efisiensi terutama pada bahan baku. Oleh adanya kondisi tersebut maka perlu adanya pelatihan
kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang bagaimana pengolahan secara efisien faktor-faktor
produksi dalam proses pengolahan keripik tempe, agar pengusaha dan tenaga kerja mengetahui
faktor produksi mana yang sebenarnya perlu ditinjau ulang guna terciptanya sistem produksi
yang efisien.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional, pemerataan

pendapatan nasional, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta

meningkatkan kesempatan kerja penduduk. Salah satu usaha untuk meningkatkan

perekonomian adalah melalui kegiatan industri yang merupakan usaha untuk

memperbaiki struktur ekonomi jangka panjang.

Industri kecil dan rumah tangga merupakan salah satu bagian yang memiliki

peranan penting dalam laju perekonomian masyarakat Indonesia. Untuk

menumbuh kembangkan industri kecil dan rumah tangga ada beberapa alasan

yang melandasi antara lain, industri kecil dan rumah tangga banyak menyerap

tenaga kerja yang mendorong industri rumah tangga menjadi lebih intensif dalam

memanfaatkan sumber daya alam lokal. Apalagi karena lokasinya berada di

perdesaan, pertumbuhan industri kecil dan rumah tangga menimbulkan dampak

positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengangguran, jumlah

kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi

perdesaan.

Salah satu sektor yang diharapkan untuk dapat menciptakan kesempatan

kerja adalah sektor industri rumah tangga. Pada sekrot industri rumah tangga

teknologi yang digunakan dalam proses produksinya adalah teknologi padat karya

yaitu cara untuk melakukan pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja

1
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yang tersedia (dalam jumlah yang besar). Dengan adanya teknologi padat karya

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, namun tetap optimal baik

dari segi kualitas maupun kuantitas.

Banyak manfaat dan keutamaan yang dapat diperoleh dari industri rumah

tangga, dalam skala makro industri rumah tangga adalah salah satu pilar utama

pendukung kekuatan perekonomian suatu negara, industri rumah tangga secara

langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat siklus financial

(Perputaran keuangan) dalam suatu komunitas masyarakat yang berarti memicu

laju pertumbuhan pendapatan negara, memperpendek kesenjangan sosial,

sekaligus mengurangi dampak kriminalitas yang mungkin ditimbulkannya

(Muliawan, 2008: 7), semua itu yang harus berjalan seimbang agar dapat

memberikan sumbangan yang lebih baik dalam perekonomian negara. Di Jawa

Tengah industri berkembang dan memberikan dampak terhadap jumlah tenaga

kerja dan nilai produksi, berikut perkembangan jumlah industri, tenaga kerja, dan

nilai produksi industri rumah tangga di Jawa Tengah :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Industri,  Jumlah Tenaga Kerja,

dan Nilai Produksi Industri Rumah Tangga di Jawa Tengah
Tahun 2006 – 2010

Th.
Jumlah
Industri
(Unit)

Persentase
perubahan

(%)

Jumlah
Tenaga
Kerja

Persentase
perubahan

(%)

Nilai
Produksi
(Juta Rp.)

Perkemb
angan
nilai

produksi
(%)

2006 644.020 - 2.672.813 - 5.350.167 -
2007 644.075 0,01 2.702.254 1,10 5.417.984 1,27
2008 643.925 -0,02 2.735.299 1,22 5.463.405 0,84
2009 643.680 -0,04 2.764.766 1,08 5.543.170 1,46
2010 644.101 0,07 2.672.448 -3,34 5.420.239 -2,22
Sumber : Jawa Tengah dalam angka (2010)
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah industri rumah tangga

di Jawa Tengah mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 jumlah industri kecil

menurun sebesar -0,04% pada tahun 2009, dan mengalami kenaikan lagi pada

tahun 2010. Untuk jumlah tenaga kerja yang terserap dari tahun 2001 sampai

tahun 2009 terus mengalami peningkatan sebesar 2,39%. Keadaan seperti ini

menunjukkan bahwa industri rumah tangga memiliki peranan yang cukup besar

dalam penyerapan tenaga kerja.

Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang  memiliki

industri rumah tangga dan telah banyak menyerap tenaga kerja. Banyaknya tenaga

kerja yang terserap  dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Blora,

dalam segi ekonomi keluarga sebagai mata pencarian ataupun hanya sekedar

sebagai tambahan pendapatan.  Berdasarkan data perkembangan industri rumah

tangga lima tahun terakhir dari tahun 2006 sampai tahun 2010, menunjukkan

perkembangan jumlah industri rumah tangga di Kabupaten Blora yang cenderung

meningkat, namun jumlah tenaga kerja menurun, dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Industri Rumah Tangga dan Jumlah Tenaga Kerja Industri

Rumah Tangga Kabupaten Blora
Tahun 2006 – 2010

Tahun
Jumlah

Unit
Perusahaan

Persentase
perubahan

(%)

Jumlah
Tenaga
Kerja

Persentase
perubahan

(%)

Nilai
Produksi
(000 Rp)

Per
sentase

perubahan
(%)

2006 5.119 - 11.170 - 58.682.835 -
2007 9.783 91,11 39.299 251,82 351.363.400 498,75
2008 9.795 0,12 22.305 -0,43 328.727.953 -6,44
2009 9.877 0,84 22.305 0 328.727.953 0
2010 9.971 0,95 22.543 1,07 333.544.961 1,47
Sumber : Disperindag Kab. Blora 2011
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Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tingkat keberadaan industri

rumah tangga cukup stabil,  jumlah unit usaha mengalami peningkatan namun

jumlah tenaga kerja dan nilai produksi pada tahun 2008 cenderung mengalami

penurunan yaitu sebesar -6,44% relatif jauh lebih besar dibandingkan penurunan

tenaga kerja yaitu sebesar -0,43%. Kondisi seperti ini akan mengganggu

kelangsungan dan kestabilan usaha, apabila dibiarkan terus menerus kemungkinan

usaha dapat gulung tikar dan apabila hal ini terjadi pada industri rumah tangga

yang merupakan basis ekonomi rakyat, maka akan menimbulkan persoalan yang

rumit baik secara ekonomi maupun sosial, penggunaan faktor produksi yang tidak

optimal semacam ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti terutama

bila dilihat dari segi efisiensi.

Peneliti memilih Kabupaten Blora sebagai objek yang diteliti karena

dibandingkan dengan kabupaten lain yang terdapat industri rumah tangga keripik

tempe, Blora terdapat sentra industri keripik tempe dengan jumlah unit yang besar

serta nilai produksi yang tinggi dari pada yang lain di beberapa kabupaten yang

ada di antara 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, dapat dilihat dari tabel

berikut ini :

Tabel 1.3
Jumlah Industri, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Rumah Tangga

Keripik Tempe di Jawa Tengah
Tahun 2010

Nama
Kabupaten

Jumlah
Industri

Jumlah
Tenaga Kerja

Kebutuhan
Kedelai/ tahun

Nilai Produksi /
tahun (000)

Blora
Klaten
Sragen
Grobogan
Pekalongan

74
69
64
22
2

227
164
144
67
7

734 ton
522  ton
338 ton
24 ton
9,8 ton

4.329.000
3.953.000
2.880.000
1.680.000
68.870

Sumber : Jawa Tengah dalam angka 2010



5

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Blora memiliki jumlah

industri keripik tempe terbanyak diantara lima kabupaten yang ada di Jawa

Tengah, selain itu industri keripik tempe di Kabupaten Blora memiliki nilai

produksi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain, serta Kabupaten

Blora merupakan kabupaten yang membutuhkan kedelai paling banyak di

bandingkan kabupaten lain, namun jika dilihat dari jumlah tenaga kerja, jumlah

industri, dan kebutuhan kedelai kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah

nilai produksi atau bisa dikatakan tidak efisien dibandingan dengan kabupaten

lain, sehingga kondisi tersebut menarik untuk diteliti. Sebagian besar kehidupan

masyarakat Kabupaten Blora memiliki berbagai bidang usaha yang menyerap

tenaga kerja yang cukup besar antara lain pengusaha perabot rumah tangga,

kerupuk, tempe, roti/ kue, dan tahu, baik unit usaha yang kecil maupun menengah

keripik tempe tidak termasuk dalam sektor unggulan namun keripik tempe masuk

dalam makanan pengolahan skala rumah tangga, berikut data Jenis Industri,

Jumlah Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Rumah Tangga Pengolahan

Makanan  Kabupaten Blora Tahun 2010:

Tabel 1.4
Jenis Industri,  Jumlah Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Rumah Tangga

Pengolahan Makanan  Kabupaten Blora
Tahun 2010

Sumber : Disperindag Kab. Blora 2010

No Industri Rumah
Tangga

Jumlah
Industri

Jumlah
Tenaga Kerja

Nilai Produksi
(000)

1
2
3
4
5

Keripik Tempe
Sirup/ Sari Buah
Emping Jagung
Kacang Open
Tape Ketela

74
26
53
45
69

227
134
117
138
145

4.329.000
2.870.400
2.437.500
2.115.810
1.966.500
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Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa industri rumah tangga

keripik tempe di antara makanan pengolahan sejenis yang terdapat di Kabupaten

Blora, merupakan industri yang memiliki nilai produksi tertinggi dari seluruh

industri pengolahan makanan skala rumahan, peneliti tertarik dengan keripik

tempe karena diantara industri pengolahan makanan tersebut keripik tempe

memiliki penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak serta nilai produksi yang

besar dibandingkan industri lain.

Industri rumah tangga keripik tempe merupakan industri pengolahan

makanan ringan yang mengolah bahan dasar kedelai menjadi tempe dan dari

tempe diolah lagi menjadi keripik tempe, dalam hal ini dari 16 kecamatan, ada

sebanyak 4 kecamatan dan terdiri dari 6 desa atau kelurahan yang memiliki unit

usaha rumah tangga keripik tempe yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Jumlah Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Kabupaten Blora

Tahun 2010

Kecamatan Desa/ Kelurahan Jumlah
Unit Usaha

Jumlah
Tenaga Kerja

Nilai
Produksi

Jati Doplang 2 Unit 6 Orang 46.094.000

Blora Kedungjenar 58 Unit 185 Orang 3.454.500.000

Blora Tempelan 7 Unit 18 Orang 445.500.000

Blora Kauman 5 Unit 12 Orang 320.000.000

Bogorejo Gembol 1 Unit 2 Orang 30.000.000

Jiken Ketringan 1 Unit 4 Orang 33.000.000
Sumber : Disperindag Kab. Blora 2010

Keripik tempe di Kabupaten Blora masih berada pada taraf  usaha

merintis untuk menjadi sektor unggulan, di Blora sudah didirikan sentra keripik

tempe yang tidak hanya melayani konsumen lokal saja namun, penyebaran hasil
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produksi sudah sampai ke luar kota, dalam kaitannya dengan proses produksi,

industri rumah tangga keripik tempe tergantung pada bahan baku utama yang ada

yakni kedelai sebagai bahan dasar membuat tempe yang selanjutnya diproses

menjadi keripik tempe dengan menggunakan bahan lain sebagai pendukung untuk

menjadi keripik tempe, dari jumlah industri yang ada, dalam pengolahannya ada

yang menggunakan teknologi atau alat bantu, ada yang secara manual, berikut

perkembangan harga kedelai lokal dan kedelai impor :

Tabel 1.6
Perkembangan Harga Kedelai Lokal dan Impor

Tahun 2005 – 2011

Tahun
Harga

Kedelai Lokal
(Rp/Kg)

Perubahan
(%)

Harga
Kedelai
Impor

Perubahan
(%)

2006 3500 - 2600 -
2007 3400 -2,86 3200 23,08
2008 7500 120,59 7500 134,38
2009 9700 29,33 8400 12
2010 4500 53,61 4000 52,39
2011 7000 55,5 6600 65

Sumber : Disperindag Kab. Blora (2011)

Berdasarkan tabel 1.6 dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan kedelai

impor Indonesia membuat harga kedelai lokal naik hingga sebesar 120,59%, harga

kedelai yang fluktuatif mengakibatkan produksi keripik tempe mengalami

penurunan, kedelai merupakan faktor terpenting dalam proses produksi keripik

tempe, bahkan jumlah penggunaan kedelai dijadikan ukuran untuk skala produksi

bagi pengusaha keripik tempe untuk diproses menjadi tempe, adanya

kecenderungan kenaikan harga kedelai membuat biaya pengusaha keripik tempe

semakin tinggi, sehingga membuat keuntungan pengusaha keripik tempe
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menurun, para produsen keripik tempe tidak hanya bergantung pada kedelai lokal

dengan kualitas rendah, agar hasil tempe yang dibuat berkualitas mereka

memanfaatkan kedelai impor untuk bahan bakunya, setidaknya jika harga

mengalami peningkatan produsen mencampur kedelai lokal dan impor untuk

meminimalkan biaya produksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka industri rumah tangga keripik tempe

di Kabupaten Blora perlu dikembangkan agar usaha yang sudah berjalan mampu

memberikan peningkatan pendapatan di sektor industri rumah tangga bagi

masyarakat, tujuan yang ingin dicapai pengusaha keripik tempe tidak lain adalah

keuntungan maksimal, namun oleh adanya keterbatasan faktor produksi maka

produktivitas industri rumah tangga keripik tempe belum maksimal, pengusaha

harus memiliki inovasi baru agar produk yang dihasilkan tidak membosankan dan

salalu diminati masyarakat, untuk menghadapi kendala yang dihadapi di bidang

pemanfaatan input produksi dengan perubahan harga bahan baku yang fluktuatif,

pengusaha keripik tempe semestinya bekerja sama dengan pemerintah yakni

Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar memberikan andil untuk menstabilkan

harga barang baku dalam proses produksi keripik tempe yaitu kedelai agar dalam

produksinya untung yang didapatkan lebih maksimal.

Memaksimalkan keuntungan tidak hanya didapat dari sudut pandang

bahan baku saja namun, dari segi tenaga kerja juga perlu diperhatikan, tenaga

kerja yang terampil dan terdidik akan senantiasa memaksimalkan hasil produksi

yang akan ditawarkan pada konsumen, pengusaha dan tenaga kerja yang kreatif
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juga akan dapat menarik konsumen dari cara pengepakan hingga tampilan bentuk

yang akan dipasarkan, tidak hanya itu besarnya modal juga berpengaruh terhadap

output produksi yang siap untuk dipasarkan, dalam mensiasati hal tersebut perlu

adanya pembekalan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

sumber daya manusia melalui aspek teknologi, permodalan, pemasaran serta

aspek-aspek lain yang mendukung kegiatan industri tersebut kearah yang lebih

baik.

Keadaan produktivitas yang cenderung dipengaruhi oleh tingkat harga

bahan baku yang berfluktuatif, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji

sejauh mana tingkat efisiensi pemanfaatan input pada usaha industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora, sehingga Pemerintah maupun produsen keripik

tempe dapat mengambil kebijakan maupun strategi yang tepat untuk

meningkatkan produksinya.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut pertanyaan penelitian yang muncul

adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh besarnya modal awal, bahan baku, Tenaga

kerja (HOK), dan teknologi yang digunakan dalam industri rumah

tangga keripik tempe di Kabupaten Blora terhadap hasil produksi jika

dilihat secara parsial dan simultan?

2. Seberapa besar efisiensi pemanfaatan input industri rumah tangga

keripik tempe yaitu bahan baku, modal, dan tenaga kerja di Kabupaten

Blora?
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3. Kendala apa sajakah yang timbul dalam usaha peningkatan efisiensi

produksi keripik tempe di Kabupaten Blora?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis jabarkan maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh besarnya modal yang digunakan untuk

membeli bahan baku, Tenaga Kerja (HOK), dan penggunaan

teknologi terhadap efisiensi produksi industri rumah tangga keripik

tempe.

2. Menganalisis efisiensi pemanfaatan input bahan baku, modal dan

tenaga kerja terhadap nilai produksi yang dihasilkan.

3. Mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam usaha peningkatan

efisiensi produksi keripik tempe di Kabupaten Blora.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh pengetahuan tentang efisiensi pemanfaatan input

dalam usaha keripik tempe serta bagaimana penggunaan faktor-faktor

produksi harus digunakan secara efisien agar tercapai output maksimum

dengan sejumlah input.
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2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi pemerintah daerah dalam upayanya untuk

meningkatkan output produksi keripik tempe demi peningkata pendapatan

pengusaha keripik tempe, dan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan

input dalam menjalankan usaha industri rumah tangga.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep 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 adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20

orang sampai 99 orang.

3. Industri Kecil dan Rumah tangga adalah perusahaan dengan jumlah

tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan industri

rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai

dengan 4 orang.

12
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Industri rumah tangga atau yang disebut dengan Home Industri 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 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.
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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

2. Pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta dollar

3. Jumlah aset tidak melebihi 3 juta dollar

2.2      Konsep Produksi

Produksi adalah semua kegiatan yang meningkatkan nilai kegunaan atau

faedah (utility) suatu benda, ini dapat berupa kegiatan yang meningkatkan

kegiatan dengan mengubah bentuk atau menghasilkan barang baru, dapat pula

meningkatkan kegunaan suatu benda itu karena adanya suatu kegiatan yang

mengakibatkan dapat berpindah pemilihan sesuatu barang dari tangan seseorang

ke tangan orang lain.

Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas

ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan (input). Dengan demikian,

kegiatan produksi tersebut adalah mengkombinasikan berbagai input untuk

menghasilkan output, berdasarkan definisi tersebut dapat dimengerti bahwa setiap

variabel input dan output mempunyai nilai yang positif (Agung, 2008: 9).
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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. Faktor produksi dapat

dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Modal, faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh

manusia dan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang

dibutuhkan.

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

yang dimiliki, yang dibedakan menjadi tenaga kerja kasar, tenaga

kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik.

3. 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.

4. Keahlian keusahawanan, faktor produksi ini berbentuk keahlian dan

kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan

berbagai kegiatan usaha (Sukirno, 2005: 6).
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2.3.1 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.

2.3.2 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. Dalam 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 :
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1. Tenaga Kerja Terdidik, adalah 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.

2.3.3 Pengaruh dan peranan 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).
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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

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.

2.3.4 Peran tingkat teknologi terhadap proses produksi

Teknologi merupakan suatu alat modern pendukung yang membantu dalam

proses produksi pengolahan pangan, pengemasan, penyimpanan dan sebagainya.

Tahap demi tahap menghasilkan suatu produk makanan yang berkualitas baik dari

segi bahan baku, cara pengolahan, maupun cara pengemasannya. Setiap sistem

yang diterapkan untuk mendapatkan output, harus menghasilkan suatu bentuk

output yang akurat dan lengkap dengan memperhatikan efisiensi waktu dan tidak

pemborosan dalam pemanfaatan faktor input produksi.
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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

antara masukan dan keluaran diformulasikan dengan fungsi produksi berikut:

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 Boediono (2010)

menyatakan bahwa fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang

menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat penggunaan input-

input. Secara matematis hubungan itu dapat dituliskan sebagai berikut:

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

Di mana Q adalah tingkat produksi, dan X1, X2, X3……..,Xn merupakan

berbagai input yang digunakan. Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi

dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua

produksi di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang

disebut The law of Diminishing Return, hukum ini mengatakan bahwa bila satu

macam input ditambah penggunaannya, sedangkan input lain tetap maka
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tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang

ditambahkan tadi mula-mula menaik, tetapi kemudian seterusnya menurun bila

input tersebut terus ditambah.

Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input variabel

tersebut disebut Marginal Physical Product (MPP).

MPP= …………………....………………………..(2.4.3)

Oleh sebab itu The law of Diminishing Return sering pula disebut The law

of Diminishing Marginal Physical Product. Jadi menurut hukum ini tetap akan

menurun mulai titik tertentu.

….............……………….(2.4.4)

Kurva Total Physical Product (TPP) adalah kurva yang menunjukkan

tingkat produksi total (=Q) pada berbagai tingkat penggunaan input variabel

(input-input lain dianggap tetap). TPP= f (X) atau Q=f (X). Kurva Marginal

Physical Product (MPP) adalah kurva yang menunjukkan tambahan dari TPP,

yaitu TPP atau Q, yang disebabkan oleh penggunaan tambahan satu unit input

variabel.

MPPx =  =  = ……...…………..........………(2.4.5)

Kurva Average Physical Product (APP) adalah kurva yang menunjukkan

hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input

tersebut (Boediono, 2010: 64).
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APP =   =  = ……………………………..........(2.4.6)

2.4.1 Fungsi Produksi Cobb- Douglas

Fungsi Cobb- Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang

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

independen, yang menjelaskan kombinasi antara tenaga kerja dan modal

sedangkan variabel dependen atau variabel yang menjelaskan fungsi produksi

tertentu.

Secara sistematis fungsi Cobb- Douglas dapat ditulis dengan persamaan :

Q=f(X1, X2, X3,X4.............Xn)

Q = Tingkat Produksi/ Output

X1, X2, X3, X4....Xn = Input yang digunakan

X1 = Bahan Baku

X2 = Modal

X3 = Tenaga Kerja

X4 = Teknologi

Fungsi Cobb- Douglas dalam bentuk stokastiknya dapat diekspresikan

dalam bentuk sebagai berikut :

 ………………………………………........(2.4.1.1)

Di mana Y adalah output, X2 = input tenaga kerja, X3 = input kapital, u =

faktor gangguan stokastik, e = dasar dari logaritma natural.
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Dari persamaan (2.4.1.1) terlihat jelas antara input dan output tersebut adalah

non linear, akan tetapi, jika ditransformasikan model ini ke dalam logaritma

maka kita dapatkan :

  = ln

= .…………………..(2.4.1.2)

Di mana ln

Persamaan di atas adalah linear dalam parameter  dan  sehingga

dapat disebut sebagai model regresi linear, walaupun demikian persamaan

tersebut non linear dalam variabel Y dan X, tetapi pada dalam log variabel-

variabelnya. Persamaan (2.4.1.2) adalah model log-log, model double-log, atau

model log-linear, pelengkap model regresi majemuk dari model log-linear dua

variabel. Karakteristik dan fungsi cobb-douglas adalah sebagai berikut :

1.  adalah elastisitas output (parsial) terhadap input tenaga kerja yang

mengukur perubahan persentase dari output, katakanlah sebesar 1 persen

perubahan di dalam input tenaga kerja, dengan menganggap input capital

konstan.

2. Demikian juga  adalah elastisitas output (parsial) terhadap input capital,

dengan menganggap input tenaga kerja konstan.

3. Penjumlahan ) menggambarkan return to scale , yaitu

respon output yang disebabkan oleh perubahan proporsional pada input,
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jika hasil penjumlahannya adalah 1, dikenal dengan constants return to

scale, yaitu dengan melipatgandakan input sebanyak dua kali sehingga

output berlipat ganda sebanyak dua kali. Demikian juga ketika input

dilipat gandakan sebanyak tiga kali, dan seterusnya. Jika hasil

penjumlahan kurang dari 1 dikenal sebagai decreasing return to scale,

yaitu pelipatgandaan input akan kurang dari pelipatgandaan output. Ketika

penjumlahan lebih besar dari 1, dikenal dengan increasing return to scale,

yaitu pelipatgandaan input akan lebih dari pelipatgandaan output. Jadi,

kapanpun memiliki model regresi log-linear yang melibatkan berapapun

jumlah variabel, koefisien dari masing-masing variabel X merupakan

pengukuran dari elastisitas (parsial) variabel dependen Y terhadap setiap

variabel X, jadi apabila memiliki model log-linear dengan variabel k, maka

  = ln

……..(2.4.1.3)

Setiap koefisien regresi (parsial),  hingga , merupakan elastisitas

(parsial) Y terhadap variabel X2 hingga   (Gujarati, 2010: 268).

Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan 2.4.1.3 maka

persamaan tersebut diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara

melogaritmakan persamaan tersebut sehingga menjadi:

Log Y = log a + b1 log X1 + b2 log X2 + v ................................(2.4.1.4)
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Perkembangan selanjutnya dari fungsi produksi Cobb-Douglas

fungsi produksi frontier yaitu fungsi produksi yang dipakai untuk

mengukur bagaimana fungsi sebenarnya terhadap posisi frontiernya.

Fungsi produksi frontier selain diklasifikasikan sebagai deterministic

non-parametric frontier juga dikembangkan teknik-teknik lain pada

dasarnya pengembangan dari fungsi produksi Cobb-Douglas antara lain:

(a) deterministic parametric frontier, (b) deterministic statistical frontier,

dan (c) stochastic frontier.

Fungsi Produksi CES (Constant Elasticity of Substitution)

Fungsi produksi CES dapat diformulasikan sebagai berikut (Joesron

dan Fathorrozi, 2003: 113).

Q = A {α K-ρ + (1-α) L-ρ } -µ/ρ ...................................................(2.4.1.5)

Keterangan: Q = Tingkat output

K = Tingkat output modal

L = Tingkat output tenaga kerja

A = Parameter efisiensi; A > 0

 a = Parameter distribusi; 0<(α<1

 ρ = Parameter subtitusi; ρ ≥ -1

 µ = Parameter hasil atas skala (return to scale)
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Persamaan di atas hampir sama dengan fungsi produksi Cobb-Douglas,

tergantung pada nilai homogenitasnya atau reaksi perubahan output sebagai

akibat dari perubahan keseluruhan input (K dan L) yang dipergunakan. Apabila

nilai µ=1 (constant return to scale) maka fungsi produksi CES sama dengan

fungsi produksi Cobb-Douglas. Pada fungsi produksi CES, nilai elastisitas

substitusi tidak ditemukan secara apriori, sehingga dimungkinkan mendapatkan

koefisien elastisitas substitusi lebih besar sama dengan nol dan lebih kecil sama

dengan tidak terhingga (0 ≤ σ ≤ ∞).

Fungsi Produksi Cobb Douglas Sebagai Fungsi Produksi Frontier

Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk

mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya.

Karena fungsi produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan

produksi, maka fungsi produksi frontier adalah hubungan fisik faktor produksi

dan produksi pada frontier yang posisinya terletak pada garis isoquant. Garis

isoquant ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan titik

kombinasi penggunaan masukannya produksi yang optimal (Soekartawi,

2003).
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Sumber: Miller dan Meiners, 2000

Gambar 2.1
Isoquant Output

Gambar 3.2 menunjukkan sebuah isoquant hipotesis. Sumbu horisontal

mengukur jumlah tenaga kerja secara fisik yang dinyatakan sebagai arus jasa

per unit produksi, sedangkan sumbu vertikal mengukur jumlah fisik modal

yang dinyatakan sebagai arus jasanya per unit produksi. Isoquant ini ditarik

khusus untuk tingkat output Q1. Setiap titik pada kurva isoquant tersebut

melambangkan kombinasi modal dan tenaga kerja dalam berbagai variasi yang

selalu menghasilkan output sebanyak Q1.

Menurut Nicholson (2002: 430), batas kemungkian produksi merupakan

suatu grafik yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi barang-barang

yang dapat diproduksi dengan sejumlah sumber daya tertentu.

Q 1

0
Tenaga kerja

            X      Xc    Xd    P'      Kuantitas X
    per minggu

Kuantitas Y
per minggu

A

B

C

D
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Yb
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Ya

Modal
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Sumber: Nicholson, 2002

Gambar 2.2
Batas Kemungkinan Produksi dan Efisiensi Teknis

Alokasi sumber daya yang dicerminkan oleh titik A adalah alokasi yang tidak

efisien secara teknis, karena jelas bahwa produksi dapat ditingkatkan. Titik B,

contohnya, berisi lebih banyak Y dan tidak mengurangi X dibandingkan

dengan alokasi A. Sepanjang garis PP' produksi secara teknis adalah efisien.

Slope PP' disebut dengan tingkat transformasi produk. Namun pertimbangan

terhadap efisiensi teknis semata tidak memberikan alasan untuk lebih memilih

alokasi pada PP' dibandingkan pada titik-titik lainnya.

2.4.2 Return to Scale

Return to Scale (RTS) perlu dipelajari karena untuk mengetahui kegiatan

dari suatu usaha yang diteliti apakah sudah mengikuti kaidah increasing,

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

dari suatu usaha industri yang diteliti dapat diketahui dari penjumlahan

koefisien regresi semua faktor produksi, ada tiga kemungkinan dalam nilai

return to scale, yaitu:

a. Decreasing Return  to Scale (DRS), bila (b1 + b2 + .... + bn) < 1. Dalam

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor
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Kedelai

Perebusan I sampai menggelembung

Perendaman sampai berbusa dan mengeluarkan bau asam

Penirisan kemudian dicuci

Pembelahan dan pengupasan biji kedelai dengan kaki atau mesin
Pencucian

Perebusan II

Penirisan dan pendinginan
Inokulasi dengan ragi tempe (laru)

Pengadukan agar ragi merata

Pembungkusan dengan plastik atau daun pisang panjang 10-12 cm, lebar
7-10 cm, dan tebal 1-1,5 mm disimpan

Tempe untuk keripik tempe
Bungkusan tempe dibuka, dimasukkan dalam adonan tepung cair

berbumbu kemudian digoreng sampai setengah kering.

Tempe setengah kering digoreng lagi dalam minyak yang lebih panas
sampai tampak kering kemudian diangkat dan ditiriskan.

produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih

kecil.

b. Constant Return to Scale (CRS), bila (b1 + b2 + .... + bn) = 1. Dalam

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa penambahan faktor produksi

akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh.

c. Increasing Return to Scale (IRS), bila (b1 + b2 + .... + bn) > 1. Dalam

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor

produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih

besar (Soekartawi, 1989: 93)

2.5 Sekilas Proses Produksi Keripik Tempe
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Gambar 2.3
Proses Pembuatan Keripik tempe

Tempe yang sebelumnya akan digoreng menjadi keripik diiris tipis kurang

lebih 2 mm, kemudian dicelupkan pada adonan tepung beras yang telah dicampur

dengan air matang yang telah dicampur dengan bumbu, kemudian digoreng

sampai setengah kering dengan minyak setengah panas, kemudian setelah

diangkat dan didinginkan keripik setengah kering tadi digoreng kembali dengan

minyak yang lebih panas agar keripik tempe menjadi Crispy.

2.6 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 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.
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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.

Dalam bahasa Indonesia, 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).

Menurut Soekartawi (2003: 47), pengertian dari efisiensi dapat dibedakan

menjadi tiga, yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi. Suatu

penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis kalau faktor produksi

yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. Dikatakan efisiensi harga

kalau nilai dari produk marjinal sama dengan harga faktor produksi yang

bersangkutan dan dikatakan efisiensi ekonomi kalau usaha tersebut mencapai

efisiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efisiensi harga, untuk menghitung

efisiensi harga maka fungsi produksi yang digunakan adalah:

Y = AXb .....................................................................................................(2.6.1)

atau Ln Y = Ln A + bLnX
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maka kondisi produksi marjinal adalah :

∂Y / ∂X = b (koefisien regresi)

b adalah koefisien regresi yang sekaligus menggambarkan elastisitas produksi.

Sehingga, nilai produksi marjinal (NPM) faktor produksi X, dapat ditulis

sebagai berikut :

NPM = b.Y.Py / X .....................................................................................(2.6.2)

Di mana :

b = elastisitas produksi

Y = produksi

Py = harga produksi

X = jumlah faktor produksi X

Efisiensi harga dapat tercapai jika perbandingan antara produktivitas

marjinal masing-masing input (NPMxi) dengan harga input (vi) atau “ki” = 1.

Kondisi seperti ini menghendaki NPMx sama dengan harga faktor produksi X,

atau ditulis sebagai berikut (Soekartawi, 2003: 48):

NPM = Px

................................................................................................(2.6.3) atau

bYPy / XPx = 1

di mana:
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Px = harga faktor produksi X

Dalam praktek, nilai dari Y, Py, X dan Px adalah diperoleh dari nilai

rata-ratanya, sehingga persamaan (2.6.3) dapat ditulis:

.................................................................................................(2.6.4) Menurut

Soekartawi (2003: 49), dalam kenyataan yang sebenarnya persamaan (2.6.4)

nilainya tidak sama dengan 1, yang sering kali terjadi adalah:

1. (NPM / Px) > 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X belum

efisien. Agar bisa mencapai efisien, maka penggunaan faktor produksi X

perlu ditambah.

2. (NPM / Px) < 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X tidak

efisien, sehingga perlu dilakukan pengurangan faktor produksi X agar dapat

tercapai efisiensi.

Efisiensi ekonomis terjadi jika efisiensi teknis dan efisiensi harga

tercapai dan memenuhi kondisi di bawah ini, yaitu :

1. Syarat kecukupan (sufficient condition), yaitu kondisi keuntungan maksimal

tercapai dengan syarat nilai produksi marjinal sama dengan biaya marjinal.

2. Syarat keperluan (necessary condition) yang menunjukkan hubungan fisik

antara input dan output, proses produksi terjadi pada waktu elastisitas

produksi antara 0 dan 1.
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Efisiensi ekonomis merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi teknis

dengan efisiensi harga dari seluruh faktor input. Efisiensi industri rumah

tangga keripik tempe dapat dinyatakan sebagai berikut:

EE = TER . AER ........................................................................................(2.6.5)

Di mana:

EE = Efisiensi ekonomi

TER = Tehnical Efficiency Rate

AER = Allocative Efficiency Rate

Seorang pengusaha keripik tempe 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 keripik tempe bila mereka mampu

memaksimalkan keuntungan (mampu menyamakan nilai marjinal produk setiap

faktor produksi variabel dengan harganya). Efisiensi ekonomi dapat dicapai bila

kedua efisiensi yaitu efisiensi teknis dan efisiensi harga juga mencapai efisien.

Soekartawi (2003) menjelaskan cara pengukuran efisiensi, yaitu

menggunakan gambar sebagai berikut :
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Sumber: Soekartawi, 2003

Gambar 2.4
Cara Pengukuran Efisiensi

Pada gambar di atas UU' adalah garis isoquant yang menunjukkan

berbagai kombinasi input X1 dan X2 untuk mendapatkan sejumlah output tertentu

yang optimal. Garis ini sekaligus menunjukkan garis frontier dari fungsi produksi

Cobb-Douglas.

Garis PP' adalah garis biaya yang merupakan tempat kedudukan titik-titik

kombinasi biaya yang dialokasikan untuk dapat menggunakan sejumlah input X1

dan X2, untuk mendapatkan biaya minimum. Sedangkan garis OC

menggambarkan jarak seberapa jauh teknologi suatu industri rumah tangga

keripik tempe atau bukan. Titik C menunjukkan posisi sebuah usaha industri

keripik tempe, sedangkan D menunjukkan titik produksi yang optimal, A dan B

menunjukkan ukuran penggunaan biaya yang tidak efisien jadi ukuran efisien

ditunjukkan pada titik D, yang menggambarkan kombinasi input yang paling

optimal karena merupakan persinggungan antara kurva isoquant UU' dengan

isocost PP'. Berdasarkan kurva tersebut bahwa garis PP’ merupakan penggunaan

input produksi sejumlah input untuk mendapatkan biaya seminimum mungkin,

sedangkan garis OC menggambarkan teknologi yang digunakan oleh industri

U'

C

P'

A

B

D

U

PO

X2

X1
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rumah tangga keripik tempe, titik D menggambarkan ukuran efisien kombinasi

faktor input yaitu jumlah tenaga kerja, bahan baku kedelai, bahan baku minyak

goreng, dan bahan baku tepung beras.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa efisiensi teknis,

efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi akan dapat diketemukan pada garis isoquant

(yang menggambarkan produksi frontier), yaitu:

a. Efisiensi harga OA/OB < 1

b. Efisiensi teknis OB/OC < 1

c. Efisiensi ekonomi OA/OB x OB/OC = OA/OC

2.7  Kerangka Berfikir

Industri rumah tangga keripik tempe  di kabupaten Blora menggunakan

bahan baku berupa kedelai dan tepung, proses pembuatan dilakukan dengan

manual yaitu dengan dimasak menggunakan minyak goreng, dan semuanya

dilakukan oleh tenaga kerja manusia, dapat dikatakan faktor input industri

rumahan keripik tempe terdiri dari kedelai, tepung, dan minyak goreng, dan

diolah dengan menggunakan tenaga manusia dalam hal ini untuk memaksimalkan

proses produksi agar lebih efisien perlu adanya sumber daya manusia yang

terdidik dan didukung oleh pengalaman kerja yang matang. Industri Keripik

tempe merupakan mata pencaharian dan tulangpunggung perekonomian di

sebagian penduduk di Kabupaten Blora khususnya di sentra industri rumah

tangga keripik tempe dan beberapa kecamatan. Proses produksi akan berjalan
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dengan lancar jika persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Persyaratan ini lebih dikenal dengan nama faktor produksi. Industri rumah tangga

keripik tempe merupakan suatu jenis kegiatan industri rakyat yang diusahakan

oleh pengusaha dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti modal,

tenaga kerja, pengalaman bekerja pengusaha, bahan baku berupa kedelai, minyak

goreng, tepung beras, dan pengelolaan yang efisien yang ditujukan pada

peningkatan produksi, dengan peningkatan produksi ini diharapkan akan semakin

meningkatkan kesejahteraan pengusaha sebagai mata pencaharian keluarga.

Gambar 2.5
Kerangka Berfikir Faktor – Faktor yang mempengaruhi efisiensi Industri rumah

tangga keripik tempe

Produksi keripik tempe tidak lepas dari peran pengusaha sebagai pemilik

modal dan juga pemilik usaha industri, sehingga dalam melakukan proses

produksi pengusaha memerlukan faktor pendukung yaitu Bahan Baku, Modal,

Tenaga kerja, dan Teknologi yang digunakan, sehingga peneliti mengidentifikasi

pengaruh Bahan Baku, Modal dan Jumlah hari kerja tenaga kerja (HOK) dalam

MODAL (X2)
Nilai Modal dalam (Rp)

TENAGA KERJA (X3)
(HOK dalam 1 Bulan)

Jumlah Produksi
Keripik Tempe

(Y)

TEKNOLOGI (X4)
Ada dan tidaknya alat

modern yang digunakan

BAHAN BAKU (X1)
Jumlah Bahan Baku (Kg)

Efisiensi Teknis

Efisiensi Harga

Efisiensi Ekonomi
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satu bulan dan ada tidaknya teknologi yang digunakan dalam proses produksi, itu

dilakukan peneliti untuk menganalisis ada atau tidak pengaruh terhadap efisiensi

produksi baik secara parsial maupun simultan.

Industri rumah tangga keripik tempe  di Kabupaten Blora, merupakan

usaha yang menerapkan manajemen yang sederhana, di mana pengelolaan usaha

tersebut sangat didominasi oleh pemilik industri itu sendiri, efisien atau tidaknya

usaha tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya modal dan kemampuan pemilik

usaha tersebut, dalam hal ini adalah pengalaman pengusaha keripik tempe.

Berdasarkan landasan teori di atas, peneliti menganggap bahwa faktor yang

mempengaruhi efisiensi produksi industri rumah tangga di Kabupaten Blora

adalah besarnya modal dan pengalaman kerja pengusaha.
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2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Relevansinya terhadap Penelitian ini

No Nama
Peneliti Tahun Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian

Relevansi
dengan

Penelitian ini
1 Avi Setiawan 2009 Analisis Efisiensi Penggunaan

Faktor-Faktor Produksi  Usaha
Tani Jagung Di Kabupaten
Grobogan Tahun 2008

pedekatan produksi frontier stokastik:
LnY =b0 + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 +
(V1-U1)

1. penggunaan
faktor produksi
bibit ternyata
masih belum
efisien secara
harga

2. penggunaan
faktor produksi
pupuk juga
belum efisien
secara harga.

2 Legiman 2003 Analisis Efisiensi
Pemanfaatan Input dan Faktor
Yang Mempengaruhi Efisiensi
Industri Kecil Keramik di
Klaten Tahun 2002

Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-
douglass :

=

1. tenaga kerja
berpengaruh
dan signifikan
dominan lebih
besar
dibanding
variabel lain

2. modal
merupajan
variabel yang
paling

Pada Penelitian
ini, peneliti akan
menggunakan 2
alat analisis
data:
1. Analisis

Regresi
dengan uji-t
dan uji-F

2. Analisis
efisiensi
ekonomi
yang terdiri
dari efisiensi
teknis dan
efisiensi
harga.
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berpengaruh
terhadap
efisiensi.

3 Dewi Ulfah
W, Ichwani
Kruniasih,
Sulistya

2005 Efisiensi Produksi Pada
industri Rumah tangga Tahu di
Kelurahan Margo Agung
Kecamatan Sayegan
Kabupaten Sleman

Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-
douglass :

=

1. Produksi tahu
dipengaruhi
oleh faktor
jumlah kedelai,
jumlah jo’o,
dan jumlah
kayu bakar

2. Pendapatan
Produksi tahu
dipengaruhi
oleh besarnya
biaya kedelai,
pengeluaran
bahan baku
jo’o, dan biaya
kunyit
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2.9 Hipotesis

Sejalan dengan diskripsi teoritis, hasil penelitian terdahulu serta kerangka

berfikir tersebut di atas, maka peneliti akan menguji hipotesis sebagai berikut :

1 Faktor bahan baku (kedelai, minyak goreng,tepung beras), modal, tenaga

kerja, dan teknologi berpengaruh secara parsial dan simultan dan

signifikan terhadap produksi industri rumah tangga keripik tempe di

Kabupaten Blora.

2 Pemanfaatan faktor input bahan baku (kedelai, minyak goreng,tepung

beras), modal, tenaga kerja pada industri rumah tangga keripik tempe di

Kabupaten Blora belum efisien karena produsen akan tetap berproduksi

walaupun biaya produksi naik, hal ini untuk memenuhi permintaan

konsumen.

3 Kendala yang timbul dari usaha peningkatan efisiensi produksi keripik

tempe adalah harga bahan baku yang tinggi mengakibatkan biaya produksi

tinggi dan kurangnya pemanfaatan teknologi/ alat modern dalam

membantu proses produksi sehingga hasil produksi kurang optimal.

40
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya

pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Dengan

metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2011 : 5).

3.2 Populasi

Populasi didefinisikan sebagai subjek yang hendak dikenai generalisasi

hasil penelitian, sebagai suatu populasi kelompok subjek ini harus memiliki ciri-

ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok

subjek yang lain. Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi akan

tetapi dapat terdiri dari karakteristik-karakteristik individu (Azwar, 2011: 77),

dalam penelitian ini subjek yang akan dijadikan populasi adalah perajin keripik

tempe yang berada di Kabupaten Blora yang berjumlah 74 perajin.

3.3 Variabel Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentu memusatkan perhatian atau gejala utama

dan pada beberapa fenomena lain yang relevan, fenomena yang dimaksud

merupakan konsep mengenai sifat yang terdapat pada subjek penelitian secara

kuantitatif maupun kualitatif, konsep ini lah yang disebut variabel. Variabel dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Jumlah produksi atau output (Y), yaitu jumlah hasil keripik tempe

dalam bentuk bungkusan yang terdiri dari 6-8 lembar yang dihasilkan

oleh perajin dengan satuan harga (bungkus).

2. Bahan Baku (BB), Bahan baku yang digunakan sebagai input dalam

Proses produksi dalam industri rumah tangga keripik tempe yaitu

kedelai, minyak goreng dan tepung beras, dalam satuan (Kg)

3. Tenaga Kerja (TK), orang yang bekerja pada sentra industri rumah

tangga keripik tempe di Kabupaten Blora, yang memperoleh gaji dan

yang tidak memperoleh gaji (tenaga kerja keluarga), dalam satuan hari

kerja (HOK).

4. Modal (Modal), adalah sejumlah uang yang dimiliki pengusaha atau

perajin yang digunakan untuk membeli bahan baku, ongkos tenaga

kerja, transportasi dan perbaikan alat dengan satuan Rupiah (Rp).

5. Teknologi (Tekn), Merupakan teknologi yang digunakan dalam

membantu meringankan proses produksi agar lebih efektif dan efisien

dalam satuan jumlah teknologi yang digunakan dengan fungsi yang

berbeda (Unit).

3.4 Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang

bersumber dari pengusaha industri rumah tangga keripik tempe di Kabupaten

Blora, dengan demikian yang bertindak sebagai responden adalah pengusaha atau
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perajin industri rumah tangga keripik tempe. Mengingat permasalahan yang

dihadapi industri rumah tangga relative kompleks dan untuk mendapatkan data

yang faktual maka teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik

wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

1. Metode interview (wawancara)

Metode ini adalah wawancara atau kuesioner lisan, yaitu sebuah

dialog yang dilakukan pewawancara, interview dilakukan oleh peneliti

untuk menilai keadaan seseorang, baik menggunakan pedoman yang akan

ditanyakan atau tidak, dalam wawancara ini peneliti melakukan

komunikasi langsung, agar komunikasi lebih terarah dan diperoleh data

yang diharapkan, maka peneliti membuat daftar pertanyaan .Wawancara

biasanya dilakukan jika peneliti bermaksud melakukan analisis kualitatif

atas penelitiannya.

2. Metode Kuesioner

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, peneliti tidak

langsung bertanya jawab dengan responden. Karena angket dijawab atau

diisi oleh responden dan peneliti tidak selalu bertemu langsung dengan

responden, maka dalam penyusunan angket perlu diperhatikan beberapa

hal. Pertama, sebelum butir-butir pertanyaan atau pernyataan ada

pengantar atau petunjuk pengisian. Kedua, butir-butir pertanyaan

dirumuskan secara jelas menggunakan kata-kata yang lazim digunakan
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(popular), kalimat tidak terlalu panjang. Ketiga, untuk setiap pertanyaan

atau pernyataan terbuka dan berstruktur disediakan kolom untuk

menuliskan jawaban atau respon dari responden secukupnya.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau

informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan

jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun

keterangan dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki

benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat

dan lain sebagainya (Suharsimi, 2010: 198). Dalam penelitian ini cara

pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau

catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku,

surat kabar, dan lain sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

  Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen baik secara parsial maupun simultan. Data kuantitatif yang yang

dikumpulkan dalam penelitian tentang efisiensi, komparatif. Efisiensi sendiri

adalah perbandingan antara input dan output sehingga penelitian ini mengkaji

tentang efisiensi penggunaan sejumlah input dalam kegiatan industri rumah

tangga keripik tempe untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Sedangkan

komparatif adalah perbandingan penggunaan input-input yang digunakan oleh

perajin berdasarkan kepemilikan faktor produksinya untuk menghasilkan sejumlah
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output tertentu, kemudian diolah dengan rumus-rumus statistik yang telah

disediakan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi

atau daerah tertentu.

3.6 Teknik Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi industri

rumah tangga keripik tempe.

Uji efisiensi faktor input industri dalam penelitian ini dilakukan 4 tahap

yaitu : menentukan model yang digunakan, uji asumsi klasik, uji signifikansi

model dan uji efisiensi.

3.6.1 Model yang digunakan pada pengaruh faktor input terhadap hasil

produksi dengan pendekatan produksi frontier.

Untuk menganalisis efisiensi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai

produksi industri rumah tangga menggunakan pendekatan fungsi Cobb-

Douglas, dengan faktor input yang akan dianalisis meliputi tenaga kerja, bahan

baku kedelai, bahan baku tepung, dan bahan baku minyak goreng, sehingga

model yang dapat dituliskan sebagai berikut :

Fungsi Cobb- Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang

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

independen, yang menjelaskan kombinasi antara tenaga kerja dan modal

sedangkan variabel dependen atau variabel yang menjelaskan fungsi produksi

tertentu.
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Secara sistematis fungsi Cobb- Douglas dapat ditulis dengan persamaan :

Q=f(X1, X2, X3,X4.............Xn)

Q = Tingkat Produksi/ Output

X1, X2, X3, X4....Xn = Input yang digunakan

X1 = Bahan Baku

X2 = Modal

X3 = Tenaga Kerja

X4 = Teknologi

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Model yang dihasilkan sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis

dilakukan pengujian untuk mendapatkan “best fit model”. Pengujian dilakukan

dengan uji asumsi klasik. Antara lain:

1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian obervasi yang

diurutkan menurut waktu (seperti deret waktu). Untuk mengetahui autokorelasi

digunakan uji durbin Watson (DW). Adanya autokorelasi dalam regresi dapat

diketahui dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

2. Uji Multikolinearitas
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Masalah multikolinearitas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna

atau pasti diantara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam

model, pada kasus multikolinearitas yang serius, koefisien regresi tidak lagi

menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen dalam model.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi linear berganda salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar

taksiran parameter dalam model tersebut bersifaat BLUE (Best, Linear,

Unbiased, dan Estimator) adalah var (ui) = σ2 mempunyai variasi yang sama.

Pada kasus lain dimana variasi ui tidak konstan, melainkan variabel berubah-

ubah.

3.6.3 Pengujian Model

Untuk mendapatkaan nilai baku koefisien regresi yang proporsional maka

setiap variabel bebas akan diuji dengan menggunakan pengujian model statistik

sebagai berikut :

3.6.3.1 Koefisien Determinasi  (R Square)

Pengukuran kecocokan model dilakukan dengan memperhatikan besarnya

koefisien determinasi ). Model dianggap baik atau cocok apabila harga

mendekati 1,  sekaligus menunjukkaan besar pengaruh semua variabel

independen terhadap variabel dependen. Nilai  akan meningkat dengan

bertambahnya jumlah variabel bebas, derajat bebas akan semakin kecil, karena itu

dipergunakan Adjusted yang sudah mempertimbangkan derajat bebas,
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disamping itu dapat pula diketahui koefisien determinasi parsial ( ) yang

menunjukkan seberapa besar kemampuan masing -masing variabel bebas

mempengaruhi variabel tergantung.

3.6.3.2 Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. H0

yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol,

atau :

H0 : b1 = b2 = ............. = bk = 0 …………......………………….…(3.7.3.2.1)

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H1) tidak sama,

parameter sama dengan nol,  atau:

H1 : b1 ≠ b2 ≠ ........... ≠bk ≠ 0 ……………………………………..(3.7.3.2.1)

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan

nilai F hasil penghitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hasil

penghitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel, maka H0 ditolak dan

menerima H1.

Cara melakukan uji F adalah bila nilai probabilitas F < α = 5% maka H0

yang menyatakan b1 = b2 = ... = bk = 0 dapat ditolak atau dengan kata lain
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menerima hipotesis alternatif yang menyatan bahwa semua variabel independen

secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.6.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Gujarati (2010), uji signifikansi merupakan prosedur yang

digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan hipotesis nol dari sampel. Ide

pokok yang melatar belakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik dan

distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk

menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh

dari data yang ada. Dilakukan uji signifikansi, suatu statistik dikatakan signifikan

secara statistik jika nilai uji statistik berada di daerah kritis. Dalam hal ini

hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain, suatu pengujian dikatakan secara statistik

tidak signifikan jika nilai uji statistiknya berada di daerah penerimaan pada

interval keyakinan, pada situasi ini hipotesis ini nol diterima.

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan signifikansi dari pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan

menganggap variabel bebas yang nilai konstan. Hipotesis yang digunakan :

H0 : bi = 0 ……………………………………………………...(3.7.3.3.1)

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen dan hipotesis alternatifnya adalah :

H1 : b1 > 0 ……………………………………………………..(3.7.3.2.2)
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Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen.

Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan

antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t

tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel independen secara

individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih

kecil dari pada nilai t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel

independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Cara

melakukan uji t adalah bila nilai probabilitas t < α = 5% maka H0 yang

menyatakan b1 = 0 dapat ditolak, atau dengan kata lain menerima hipotesis

alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen.

3.6.4 Analisis Efisiensi

3.6.4.1 Efisiensi Harga

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, Dalam penelitian ini nilai efisiensi teknisnya secara otomatis

terlihat dari hasil output software Frontier Version 4.1C. dapat ditulis sebagai

berikut :

NPM = Px
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 ....................................................................................(3.7.4.1.1)

Di mana:

b   = elastisitas produksi

Y  = produksi

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 :

 ......................................................................................(3.7.4.1.2)

dalam kenyataan yang sebenarnya persamaan (3.7.1.2) 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, sehingga perlu dilakukan

pengurangan faktor produksi X agar dapat tercapai efisien.

3.6.4.2 Efisiensi Teknis
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Efisiensi teknis adalah proses produksi dengan menggunakan

kombinasi beberapa input saja untuk menghasilkan output yang maksimal.

Dalam penelitian ini nilai efisiensi teknisnya secara otomatis terlihat dari hasil

output software Frontier Version 4.1C dapat dilakukan pendekatan rasio varian

sebagai berikut :

γ = (σu
2) / (σv

2 + σu
2) .........................................................................(3.7.4.2.1)

Apabila γ mendekati 1, σu
2 mendekati nol dan ui adalah tingkat kesalahan

dalam persamaan di atas menunjukkan inefisiensi. Dalam penelitian ini,

perbedaan pengelolaan dan hasil efisiensi adalah bagian terpenting karena

kekhususan dalam pengelolaan. Selanjutnya analisis tersebut untuk

mengidentifikasi pengaruh-pengaruh dari perbedaan beberapa faktor.

Untuk mendapatkan efisiensi teknis (TE) dari industri rumah tangga

keripik tempe dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

TE = exp [E(µ ei)...............................................................................(3.7.4.2.2)

Di mana 0 ≤ 1dan exp [E(µi ǀ ei)] adalah Jika nilai TE semakin mendekati

1 maka industri kecil keripik tempe dapat dikatakan semakin efisien secara teknik

dan jika nilai TE semakin mendekati 0 maka industri kecil keripik tempe dapat

dikatakan semakin inefisien secara teknik.

3.6.4.3 Efisiensi Ekonomi
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Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi teknis

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

kecil keripik tempe dapat dinyatakan sebagai berikut :

EE = TER . AER ..................................................................................(3.7.4.3.1)

Di mana: EE = Efisiensi ekonomi

TER = Tehnical Efficiency Rate

AER = Allocative Efficiency Rate

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.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Blora adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang secara

geografis, Kota Blora terletak pada posisi 111016’ s/d 1110338’ Bujur Timur dan

60 528’s/d 70 248’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Blora adalah

1.820,59 Km2 dengan ketinggian terendah 25 meter dpl dan yang tertinggi 500

meter dpl, yang diapit oleh jajaran pegunungan kendeng utara dan pegunungan

kendeng selatan, Blora terbagi ke dalam 16 Kecamatan. Batas-batas wilayah

administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kab. Rembang dan Kab. Pati

2. Sebelah barat : Kab. Bojonegoro, Prop. Jawa Timur

3. Sebelah selatan : Kab. Ngawi, Prop. Jawa Timur

4. Sebelah timur : Kab. Grobogan

4.1.2 Kondisi Industri di Kabupaten Blora

Industri menurut Kantor Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan nilai

investasinya dibedakan menjadi Industri Besar (> 5 Milyar Rupiah), Menengah  (>

299 juta Rupiah ≤ 5 Milyar Rupiah), dan Kecil (≤ 200 juta Rupiah), klasifikasi

Industri di Kabupaten Blora dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

53
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Tabel 4.1

Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri Kecil Di
Kabupaten Blora Tahun 2010

Klasifikasi Industri Tahun Jumlah
Perusahaan

Jumlah Tenaga
Kerja

Industri Rumah Tangga

2008

2009

2010

9877

9877

9971

22305

22305

22543

Industri Kecil

2008

2009

2010

1115

1103

1125

7271

7750

7895

Industri Sedang/ Besar

2008

2009

2010

24

26

29

2.399

2.235

2.349

Sumber: Disperindagkop Kab. Blora, 2010

4.1.3 Perkembangan Industri Keripik tempe Blora

Industri keripik tempe di Blora merupakan industri rumahan yang dirintis

beberapa pengusaha mulai tahun 1988-an hingga sekarang, industri keripik tempe

bermula dari musim setelah tanam padi, para warga banyak yang menganggur

menunggu panen padi, warga biasa menyebutnya sebagai musim paceklik.

Pemasukan sulit, akhirnya para perempuan banyak yang berinisiatif membuat

industri rumahan selain itu  ketersediaan tempe di Kab. Blora cenderung tinggi

sehingga para perempuan berfikir untuk berusaha membuat usaha baru, untuk

meningkatkan nilai jual tempe harus diubah dan diolah menjadi sesuatu yang

lebih bisa dinikmati masyarakat yaitu diiris tipis dan digoreng kering menjadi
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keripik, sebelumnya keripik tempe di Kab. Blora tidak dibalut dengan tepung,

namun dalam perkembangannya keripik tempe dibalut dengan tepung agar lebih

gurih dan lebih enak. Produk keripik tempe di Kab. Blora menjadi industri

rumahan yang semula banyak dikelola oleh kaum perempuan, hal ini dilakukan

untuk mencari pendapatan tambahan keluarga namun sekarang justru laki-lakilah

yang banyak mengelola industri rumahan keripik tempe dan dijadikan sebagai

mata pencarian pokok keluarga.

Keripik tempe yang sudah digoreng lalu dibungkus dalam kemasan plastik

berisi kurang lebih 7-8 lembar, Membuat keripik tempe yang gurih perlu ketelitian

dan kebersihan. Tempe harus terbuat dari kedelai yang bagus supaya pada saat

vermentasi rasanya tidak pahit. Kedelai yang bagus juga memudahan pengirisan

tempe menjadi lembaran keripik tipis. Selain itu, minyak kelapa yang digunakan

harus berkualitas bagus supaya keripiknya wangi dan tidak sangit.

Pemasaran produk industri rumahan keripik tempe di Kab. Blora selama

ini tidak terlampau sulit, mereka menitipkan produknya di warung-warung kecil

di pasar, pesanan dari luar kecamatan, dari luar kabupaten dan luar kota. Jumlah

permintaan barang biasanya meningkat derastis dan terjadi pada masa-masa

setelah lebaran karena orang-orang yang merantau banyak yang memborong

sebagai buah tangan (Data Primer, diolah).

4.1.4 Gambaran Umum Daerah dan Objek Penelitian

Objek penelitian berada di 4 kecamatan dan 6 desa di Kab. Blora yaitu,
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1. di Kecamatan Jati yaitu doplang terdapat industri penghasil keripik tempe,

terdapat 2 unit usaha.

2. Kecamatan Blora ada 3 kelurahan yakni Kelurahan Kedungjenar, Kelurahan

Tempelan, dan Kelurahan Kauman, Kelurahan Kedungjenar terletak di

wilayah Kecamatan Blora Kota bagian timur. Keberadaan Kelurahan  ini

tergolong strategis, hal ini dikarenakan letaknya di pusat kota tepatnya ± 0,5

KM dari alun-alun kota di kelurahan inilah terdapat paling banyak kelompok

para pengusaha keripik tempe, Kelurahan Tempelan terletak di bagian utara

Kecamatan Kota Blora, dan Kelurahan Kauman Terletak di tengah kota,

sehingga akses untuk menjangkaunya sangatlah mudah.

3. Kecamatan Bogorejo ada 1 unit produksi industri rumah tangga keripik tempe

di desa Gembol, desa ini terletak di wilayah Kab. Blora bagian timur.

4. Kecamatan jiken ada 1 unit produksi industri rumah tangga keripik tempe

yaitu di desa Ketringan, yaitu berada di wilayah Kab. Blora Bagian Barat.

4.1.5 Profil Industri Rumah Tangga  Keripik tempe di Kabupaten Blora

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan obyek penelitian para

pengusaha keripik tempe di Kabupaten Blora. Jumlah pengusaha keripik tempe yang

dijadikan sampel adalah sebanyak 74 unit usaha. Penelitian ini mencakup data

mengenai modal, jumlah tenaga kerja, bahan baku dan produk yang dihasilkan pada

industri rumah tangga keripik tempe selama satu bulan. Data-data ini diperoleh dari

data sekunder yang telah ada pada Dinas Koperasi dan Umkm Kabupaten Blora dan
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dilengkapi melalui hasil penelitian dengan wawancara secara langsung kepada para

pengusaha keripik tempe yang ada di Kabupaten Blora.

1) Tahun Berdiri

Industri keripik tempe sudah cukup lama berkembang di Kabupaten

Blora. Dari 74 pengusaha keripik tempe dalam mendirikan usahanya dimulai

dari tahun 1988 hingga 2008, untuk mengetahui secara jelas, dapat dilihat dari

tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Dirinci Berdasarkan Tahun Berdiri

di Kabupaten Blora.

No. Tahun Berdiri Frekuensi Persentase (%)
1. 1987-1992 9 12,16%
2. 1993-1998 30 40,54%
3. 1999-2004 28 37,83%
4. 2005-2010 7 9,45%

Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa tahun berdiri industri rumah

tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora paling banyak antara tahun 1993-

1998 yang jumlahnya mencapai 30 industri rumah tangga dengan persentase

36,36%, dan paling sedikit pada periode 2005-2010 yang jumlahnya 7

industri rumah tangga keripik tempe dengan persentase 9,45%

2) Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah daerah di

mana hasil jenis produk keripik tempe dijual pada konsumen keripik
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tempe. Untuk lebih jelasnya mengenai daerah pemasaran yang dilakukan

oleh para pengusaha keripik tempe di Kabupaten Blora dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.3

Daerah Pemasaran Industri rumah tangga  Keripik tempe

di Kabupaten Blora

No Daerah pemasaran Frekuensi Persentase (%)
1. Lokal 49 66,2%
2. Luar Kota 25 33,8%

Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa daerah pemasaran yang

dilakukan oleh para pemilik usaha keripik tempe di Kabupaten Blora yang

paling banyak adalah di daerah pemasaran lokal hanya intern kota Blora

mencapai 66,2% yaitu 49 unit usaha, untuk luar kota (Solo, Yogyakarta,

Rembang, Pati, Purwodadi, Surabaya, Jakarta) mencapai persentase 33,8%

yaitu 49 unit usaha.

4.1.6 Modal

1)    Modal Awal

Modal merupakan salah satu faktor dalam mendirikan usaha, tanpa

modal yang cukup maka usaha yang dibangun tidak akan berjalan sesuai

denga tujuan yang ingin dicapai, dalam melakukan usaha, pengusaha keripik

tempe memiliki modal awal yang didapatkan dengan modal pribadi maupun

pinjaman kepada lembaga keuangan. Untuk mengetahui besarnya modal awal
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yang digunakan oleh pengusaha industri rumah tangga keripik tempe di

Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Dirinci Berdasarkan Modal Awal

di Kabupaten Blora

No. Modal Awal Frekuensi Persentase (%)
1. 50.000 – 250.000 10 13,51%
2. 250.001 - 450.000 15 20,27%
3. 450.001 - 650.000 16 21,62%
4. 650.000 – 850.000 16 21,62%
5. 850.001 – 1.050.000 14 18,91%
6. 1.050.001 – 1.250.000 3 4,05%

Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa modal awal yang digunakan

oleh para pemilik usaha keripik tempe di Kabupaten Blora paling banyak

adalah antara 300.000-600.000 rupiah sejumlah 27 unit usaha keripik tempe

dengan persentase 36,48%, sedangkan paling sedikit adalah ≥900.001 rupiah

sejumlah 10 unit dengan persentase 13,51%.

3) Penggunaan Modal

Modal dalam penelitian ini adalah modal yang dikeluarkan/digunakan

pengusaha untuk menjalankan usaha proses produksi selama satu bulan.

Untuk lebih jelasnya mengenai besarnya modal pada industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Penggunaan Modal Pada Industri Rumah Tangga  Keripik tempe
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di Kabupaten Blora

No. Jumlah Penggunaan Modal Frekuensi Persentase (%)
1. ≤ 2.000.000 8 10,81%
2. 2.000.001-3.000.000 37 50,00%
3. 3.000.001-4.000.000 22 29,72%
4. 4.000.001-5.000.000 6 8,10%
5. ≥ 5.000.000 1 1,35%

Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa penggunaan modal kerja

paling banyak di gunakan pada industri rumah tangga  keripik tempe di

Kabupaten Blora adalah pada kisaran 2.000.000 – 3.000.000 rupiah terdapat

37 unit usaha yaitu 50,00% sedangkan dengan penggunaan modal paling

sedikit adalah diatas 5.000.000 rupiah terdapat 1 unit usaha yaitu 1,35%.

Modal disini adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional

dalam proses pengolahan keripik tempe selama 1 bulan.

4) Sumber Modal

Modal yang digunakan pengusaha dalam menjalankan usahanya bisa

berasal dari modal pribadi, modal pinjaman maupun dari keduanya. Untuk

lebih jelasnya mengenai sumber modal pada industri rumah tangga  keripik

tempe di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Sumber Modal Pada Industri Rumah Tangga  Keripik Tempe

di Kabupaten Blora

No. Sumber Modal Frekuensi Persentase (%)
1. Pribadi 45 60,81%
2. Pinjaman 22 29,72%
3. Pribadi dan pinjaman 7 9,45%
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Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sumber permodal

pengusaha pada industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora

sebagian besar berasal dari modal pribadi sebanyak 45 unit usaha keripik

tempe dengan persentase 60,81% dan berdasarkan modal pinjaman sebanyak

22 unit usaha dengan persentase 29,72% sedangkan berdasarkan modal

pribadi dan pinjaman sebanyak 7 unit usaha keripik tempe dengan persentase

9,45%, dalam permodalannya pengusaha meminjam modal pada lembaga

keuangan yaitu bank dan koperasi.

5) Bantuan Modal

Bantuan modal dalam industri rumah tangga keripik tempe digunakan untuk

mendukung ketersediaan modal untuk melakukan usaha, namun dalam

kaitannya dengan bantuan modal dari pemerintah 74 industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2012 ini belum

pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun.

4.1.6 Tenaga Kerja

1) Penggunaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang ada di lingkungan industri rumah tangga keripik

tempe biasanya wanita, namun jumlah tenaga kerja beragam, pengusaha

harus memperhatikan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Hal ini berkaitan dengan besarnya biaya produksi dan pendapatan
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pengusaha, dalam industri rumah tangga keripik tempe ini seluruh unit

usaha membutuhkan tidak lebih dari 5 tenaga kerja, Untuk lebih jelasnya

mengenai jumlah tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

Jumlah Tenaga Kerja Industri Rumah Tangga  Keripik tempe

di Kabupaten Blora

No. Jumlah Tenaga Kerja Frekuensi Persentase (%)

1. 1 11 unit 14,86%
2. 2 31 unit 41,89%
3. 3 17 unit 22,97%
4. 4 13 unit 17,56%
5. 5 2 unit 2,70%

Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang

digunakan pada industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora

adalah paling banyak adalah menggunakan 2 tenaga kerja terdapat 31 unit

usaha keripik tempe yaitu sebesar 41,89% sedangkan paling sedikit adalah

menggunakan 5 tenaga kerja terdapat 2 unit usaha keripik tempe yaitu

sebesar 2,70%.

2) Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat

pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh seseorang dalam hal ini

adalah tenaga kerja yang bekerja pada industri rumah tangga keripik tempe

yang diukur dari pemilikan ijazah. Tingkat pendidikan ikut mempengaruhi

kualitas tenaga kerja, dalam penelitian ini tingkat pendidikan hanya
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digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah tenaga kerja yang

memiliki pendidikan formal untuk mendukung kondisi sumber daya

manusia yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan

tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8

Pendidikan Tenaga Kerja Industri Rumah Tangga  Keripik tempe

di Kabupaten Blora

No. Pendidikan Tenaga Kerja Jumlah (orang) Persentase (%)
1. Tidak sekolah 0 0%
2. Tidak tamat SD 21 11,29%
3. Tamat SD 52 27,95%
4. Tidak tamat SMP 46 24,73%
5. Tamat SMP 35 18,81%
6. Tidak tamat SMA 25 13,44%
7. Tamat SMA 7 3,76%

Total 186 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja

industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora dengan jumlah

pendidikan tenaga kerja paling banyak adalah tamatan SD yaitu sejumlah 51

orang yaitu sebesar 27,95% sedangkan tingkat pendidikan tenaga kerja paling

sedikit yaitu tamatan SMA sejumlah 7 orang yaitu 3,76%.

3) Jenis Kelamin Tenaga Kerja

Dalam penggunaan tenaga kerja pengusaha juga mempertimbangkan

jenis kelamin tenaga kerja. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan seperti

spesialisasi kerja yang akan maksimal jika dikerjakan oleh jenis kelamin
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tertentu saja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin tenaga kerja dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9

Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin

Tenaga Kerja di Kabupaten Blora

No Jenis Kelamin Tenaga Kerja Jumlah (orang) Persentase (%)
1. Laki – laki 15 8,06%
2. Perempuan 171 91,94%

Total 186 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa rata-rata tenaga kerja

yang bekerja pada industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora

adalah perempuan yaitu sejumlah 171 orang dengan persentase 91,94%.

Jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak di bandingkan dengan tenaga

kerja laki-laki hal ini di karenakan dalam industri rumah tangga  keripik

tempe lebih menuntut kerapihan dalam mengolahnya.

4) Usia Tenaga Kerja

Dalam penggunaan tenaga kerja juga harus memperhatikan usia

tenaga kerja. Hal ini dengan alasan untuk penggunaan tenaga kerja yang lebih

produktif dan efisien. Untuk lebih jelasnya mengenai usia tenaga kerja pada

industri rumah tangga di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Industri rumah tangga  Dirinci Berdasarkan Usia Tenaga Kerja

di Kabupaten Blora

No. Usia Tenaga Kerja Jumlah (orang) Persentase (%)
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1. ≤ 20 tahun 16 8,60%
2. 21-29 tahun 82 44,08%
3. 30-39 tahun 67 36,02%
4. ≥40 tahun 21 11,29%

Total 186 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang

banyak digunakan pada industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten

Blora adalah tenaga kerja yang masih produktif yang usianya antara 20-29

tahun sejumlah 82 orang yaitu sebesar 44,08% dan 30-39 tahun sejumlah 67

orang yaitu sebesar 36,02% selebihnya menggunakan tenaga kerja belum usia

produktif dan tenaga kerja sudah tidak produktif.

5) Asal Tenaga Kerja

Daerah asal tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

daerah di mana tenaga kerja bertempat tinggal. Untuk lebih jelasnya

mengenai daerah asal tenaga kerja pada industri rumah tangga keripik tempe

di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Industri Rumah Tangga Keripik Tempe Dirinci Berdasarkan Asal Tenaga Kerja di
Kabupaten Blora

No. Asal Tenaga Kerja Frekuensi Persentase
1. Masyarakat dalam Desa 44 59,45%
2. Masyarakat luar Desa 9 12,16%
3. Masyakat dalam Desa dan Sebagian dari luar Desa 21 28,37%

Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa pekerja yang bekerja

pada industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora sebagian besar
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berasal dari masyarakat dalam desa sebesar 44 unit usaha yaitu 59,45% dan

sebagian dari luar desa yaitu sebesar 9 unit usaha keripik tempe yaitu 12,16%

dan paling sedikit berasal dari masyarakat dalam desa dan sebagian luar desa

yaitu sebesar 21 unit usaha keripik tempe yaitu 28,37%. Hal ini menunjukkan

bahwa tenaga kerja pada usaha keripik tempe tidak hanya berasal dari

masyarakat dalam desa saja tetapi juga berasal dari desa lain.

4.1.7 Bahan Baku

1) Harga Bahan Baku

Harga bahan baku dalam penelitian ini adalah seberapa besar harga

bahan baku yang dikeluarkan dalam satu kali proses produksi. untuk lebih

jelasnya mengenai jumlah harga bahan baku pada industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12

Harga Bahan Baku Pada Industri Rumah Tangga  Keripik tempe

di Kabupaten Blora

No.Harga bahan baku (Juta) Ferekuensi Persentase (%)
1. ≤ 200.000 9 12,16%
2. 200.001-300.000 41 55,40%
3. 300.001-400.000 21 28,71%
4. ≥ 400.000 3 4,05%

Jumlah 74 100%
Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa harga bahan baku

dalam satu kali proses produksi paling banyak dikeluarkan pada industri

rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora adalah pada kisaran Rp.
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200.000-300.000 rupiah terdapat 41 unit usaha keripik tempe dengan

persentase 55,40% dan paling sedikit pada kisaran ≥400.000 rupiah

terdapat 3 unit usaha keripik tempe dengan persentase 4,05% .

4.1.9   Teknologi

Industri yang menggunakan alat modern atau teknologi untuk membantu

proses produksi keripik tempe dari 74 perajin keripik tempe hanya 20

industri yang memiliki unit alat modern sebagai teknologi tersebut, dengan

persentase 27,02 %.

4.2  Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Regresi Produksi

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji t dan uji F.

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS, hasil uji hipotesis yang tercantum

pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.13
Hasil Olah Data Regresi Sederhana

Industri Rumah Tangga Keripik Tempe di Kabupaten Blora

Independen Koefisien Std. Error F-Statisitik AdjustedR2

(Constant) -19.838 7.133

BB 4.861 .206

TK .636 .651

Modal .001 .004

Teknologi 23.093 3 .180

389.240 0,955

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS
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Dari hasil estimasi di atas dapat dituliskan persamaan sebagai berikut :

Prod = -19,838 + 4,861BB + 0,636TK + 0,001Modal + 23,093Tekn

BB =  4,861 artinya apabila terjadi peningkatan modal sebesar satu

satuan maka produksi akan mengalami peningkatan sebesar 4,861

satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.

TK = 0,636 artinya apabila terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar

satu satuan maka produksi akan mengalami peningkatan sebesar

0,636 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.

MODAL = 0,001 artinya apabila terjadi peningkatan bahan baku sebesar

satu satuan maka produksi akan mengalami peningkatan sebesar

0,001 satuan dengan asumsi variabel yang lain tetap.

Teknologi= 23,093 artinya perbedaan hasil produksi keripik tempe antara

industri yang memanfaatkan teknologi modern dengan

perusahaan yang tidak memanfaatkan teknologi sebesar 23,093

dimana perusahaan yang menggunakan teknologi memiliki hasil

produksi yang lebih tinggi.

Persamaan di atas menunjukkan hubungan antara faktor produksi bahan baku,

modal, tenaga kerja, dan teknologi dengan hasil produksi keripik tempe. Keempat

variabel independen tersebut menunjukkan hubungan positif, yang berarti bahwa

keempat variabel independen memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil produksi

keripik tempe.
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4.2.2 Uji F

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknnya

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada

derajat kepercayaan α =5%. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka

hipotesis nol ditolak sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan

secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

F tabel dengan tingkat signifikansi 5% dk1 = 70 dan dk2 = 4 adalah = 2,502

karena F hitung = 389,24 > 2,502 =F tabel maka Ho ditolak. Artinya bahwa

semua variabel faktor produksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil

produksi keripik tempe di kabupaten blora.

4.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas

yaitu bahan baku, tenaga kerja, modal dan teknologi terhadap variabel terikatnya

yaitu produksi industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora.

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial Pada Tingkat Signifikan 0,05

Variabel t hitung Prob t-tabel
BB 23.576 0.000

TK .978 0.332

Modal .190 0.850

Teknologi 7.262 0.000

1.667

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS

1. Pengaruh Bahan Baku Terhadap Produksi
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Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, didapatkan nilai t-hitung

untuk variabel bahan baku adalah sebesar 23,576  lebih besar dari t-tabel 1,667

dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa secara individu bahan baku mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap produksi keripik tempe di Kabupaten Blora.

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produksi

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, didapatkan nilai t-hitung

untuk variabel tenaga kerja adalah sebesar 0,978 lebih kecil dari t-tabel 1,667

dengan nilai probabilitas 0,332 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa secara individu tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap produksi keripik tempe di Kabupaten Blora.

3. Pengaruh Modal Terhadap Produksi

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, didapatkan nilai t-hitung

untuk variabel modal adalah sebesar 0,190 lebih kecil dari t-tabel 1,667 dengan

probabilitas 0,850 lebih besar dari 0,005. Hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa secara individu modal tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi

keripik tempe di Kabupaten Blora.

4. Pengaruh Teknologi (Alat Modern) Terhadap Produksi

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, didapatkan nilai t-hitung

untuk variabel tenaga kerja adalah sebesar 7,262 lebih besar dari t-tabel 1,667

dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut dapat
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disimpulkan bahwa secara individu teknologi  berpengaruh signifikan terhadap

produksi keripik tempe di Kabupaten Blora.

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen

yang bisa dijelaskan variabel independen. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai

adjusted R2 adalah 0,955 sehingga dapat katakan bahwa 95,5% hasil produksi

keripik tempe dipengaruhi oleh variabel modal, tenaga kerja, dan bahan baku dan

penggunaan teknologi. Sedangkan sisanya 4,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang

tidak masuk dalam penelitian.

4.1.6 Uji Normalitas

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari model reegresi

yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independent diasumsikan

bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya.

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

adalah sebagai berikut.

                           Tabel 4.15
Uji normalitas data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 74

Mean .0000000Normal Parametersa

Std. Deviation 8.95372653

Absolute .128Most Extreme Differences

Positive .128
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Negative -.086

Kolmogorov-Smirnov Z 1.097

Asymp. Sig. (2-tailed) .180

a. Test distribution is Normal.

Analisis data hasil Output :

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

 Kriteria  penerimaan H0

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

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,180 = 18% > 5% , maka H0 diterima. Artinya

variabel hasil produksi berdistribusi normal.

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai

berikut.

diagram 1
Grafik Normal PP-Plot
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Sumber. Data primer penelitian 2010.

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel

dependen Y memenuhi asumsi normalitas.

4.1.7 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji

multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas.

4.1.7.1 Uji Autokorelasi

Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model

regresi dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini.
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Tabel 4.16
Uji autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .979a .958 .955 9.20960 1.885

a. Predictors: (Constant), Teknologi, Modal, TK, BB

b. Dependent Variable: Produksi

Hipotesis :

Ho :, Tidak ada autokorelasi pada model regresi.

Ha : Ada korelasi antar variabel independen .

Kriteria pengambilan keputusan:

Dengan n = 74 k = 4 diperoleh dl = 1,613 dan du = 1,736.

Dw
1,761

Menerima Ho atau Ho*
atau kedua - duanya

Daerah keraguan
-raguan

Tolak Ho bukti
autokorelasi positif

Daerah keraguan
-raguan

Tolak Ho bukti
autokorelasi negatiff

dl
1,444

du
1,727

4 - du
2,273

4 - dl
2,556 40

Pada tabel model summary diperoleh nilai DWhitung = 1,885. Karena nilai

DWhitung = 2,056 terletak pada daerah penerimaan Ho jadi dapat disimpulkan tidak

terjadi autokorelasi dan uji regresi ganda dapat dilanjutkan.

0             dl du    DW 4-du 4-dl 4
0    1,336 1,720 1,885 2,280 2,664 4
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4.1.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya

multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi

dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF

< 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas

dalam model regresi. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16:

   Tabel 4.17
Uji multikolenieritas.

Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF

(Constant) -19.838 7.133 -2.781 .007

BB 4.861 .206 .805 23.576 .000 .527 1.897

TK .636 .651 .027 .978 .332 .808 1.237

Modal .001 .004 .005 .190 .850 .895 1.117

1

Teknologi 23.093 3.180 .234 7.262 .000 .594 1.684

a. Dependent Variable: Produksi

Dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance >

0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas

antar variabel bebas dalam model regresi ini.

4.1.7.3 Uji Heterokedastisitas
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Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang

acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi

heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di

bawah sumbu Y. Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16:

Gambar 4.1
grafik scatterplot

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak

serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain
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dengan mengamati grafik scatterplot, uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan

dengan uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut

residual terhadap variabel independen.

Output dari proses di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Uji Heterokesdasitas.

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta T Sig.

(Constant) -3.987 4.870 -.819 .416

BB .251 .141 .283 1.781 .079

TK .519 .444 .150 1.170 .246

Modal -.002 .003 -.068 -.560 .577

1

Teknologi -2.781 2.171 -.192 -1.281 .205

a. Dependent Variable: Abs_res

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel

independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen

yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res.

Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya

diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya

heterokedastisitas.

1) Return to scale

Return to scale merupakan suatu keadaan di mana output meningkat sebagai

respon adanya kenaikkan yang proposional dari seluruh input (Nicholson,
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2002:169). Seperti yang diketahui bahwa pada fungsi Cobb-douglas, koefisien

tiap variabel independen merupakan elastisitas terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.18, dapat diketahui return to scale dari industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora melalui penjumlahan setiap variabel

independen.

Return to scale = β BB + β TK + β MODAL  + β Tekn

= 0,805 + 0,02 + 0,004+ 0,233

= 1,069

Nilai return to scale pada industri rumah tangga  keripik tempe adalah

sebesar 0,805. Return to scale sendiri diperoleh dari penambahan koefisien

elastisitas untuk masing-masing variabel independen dalam penelitian. Hal ini

menunjukkan bahwa industri rumah tangga  keripik tempe tersebut berada pada

Decreasing return to scale (DRS). Artinya apabila tiap tambahan input

menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit daripada unit yang sebelumnya.

2) R/C ratio

   Total penerimaan
EH =

    Total biaya

214.959.800
=

36.136.000

= 5,9

Hasil dari penghitungan pendapatan dan biaya industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora didapat R/C ratio sebesar 5,9, hal ini
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mempunyai arti bahwa industri rumah tangga  keripik tempe di Kab. Blora

menguntungkan untuk terus dikelola.

4.2.7 Analisis Efisiensi dengan Fungsi Produksi Frontier Stokastik

Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi frontier stokastik industri rumah

tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora, berikut pembahasnnya :

Tabel 4.19
Hasil Estimasi Fungsi Produksi Frontier Stokastik

No. Variabel Koefisien t-ratio
1 Konstantan 7.133 -2.781

2 BB .206 23.576

TK .651 .978

3 Modal .004 .190
7 Mean Efisiensi teknis 0,9994
8 Mean inefisiensi teknis 0,0006
9 Return to scale 0,4547
10 N 33

Sumber: Data primer diolah, 2012

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa koefisien elastisitas dari semua variabel

yang diteliti menunjukkan angka kurang dari 1, hal ini menunjukkan 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 rumah tangga  keripik

tempe di Kabupaten Blora dengan pendekatan produksi frontier stokastik input.

untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel terhadap variabel terikat secara

individual digunakan uji t statistik. Signifikansi pengaruh tersebut dapat

diestimasi dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel pada α dan
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degree of freedom (df) tertentu. (Rusdarti, 2009:19). Pada penelitian ini di dapat

nilai t tabel = 1,995 di peroleh dari (α=0,05 dan df =69).

Pada tabel 4.19 di atas diketahui koefisien elastisitas masing-masing input

dalam industri rumah tangga  keripik tempe adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bahan Baku memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,206. Hal ini

berarti bila penggunaan input modal dinaikkan sebesar 1 persen maka akan

diperoleh peningkatan output sebesar 0,206 persen. Untuk variabel modal

signifikan terhadap hasil produksi hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung

> t-tabel (α=0,05 dan df =69) sebesar  > 1,69913 sehingga jika penggunaan

input bahan baku ditambah maka akan meningkatkan output produksi

keripik tempe.

No. Variabel Koefisien t-ratio
1 Konstanta 7.133 -2.781
 2 BB .206 23.576

TK .651 .978
3 Modal .004 .190
7 Mean Efisiensi teknis 0,9994
8 Mean inefisiensi teknis 0,0006
9 Return to scale 0,4547
10 N 33

b. Variabel tenaga kerja (TK) memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,651.

Hal ini berarti bila penggunaan input tenaga kerja dinaikkan sebesar 1

persen maka akan diperoleh kenaikan output sebesar 0,978 persen. Untuk

variabel tenaga kerja tidak signifikan terhadap hasil produksi hal ini

ditunjukkan oleh t-hitung =0,978 < t-tabel = 1,99 sehingga jika
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pengguanaan input tenaga kerja ditambah maka akan menaikan output

produksi.

c. Variabel modal memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,004. Hal ini berarti

bila modal dinaikkan sebesar 1 persen maka akan diperoleh peningkatan

output sebesar 0,004 persen. Untuk variabel modal tidak signifikan

terhadap hasil produksi hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung = 0,190 < t-

tabel= 1,99 sehingga jika penggunaan input modal ditambah maka akan

produksi keripik tempe tidak mengalami perubahan secara signifikan.

Modal yang dimaksut dalam penelitian ini adalah modal awal.

3) Efisiensi Teknis

Berdasarkan olah data diperoleh rata-rata efisiensi teknis mencapai 0,9994.

Hal ini mengandung arti bahwa industri rumah tangga  keripik tempe di

Kabupaten Blora masih belum efisien secara teknis namun sudah mendekati

efisien karena mendekati 1. Mengingat efisiensi teknis merupakan hubungan

antara input yang benar-benar digunakan dengan output yang dihasilkan.

Sehingga dengan penghitungan efisiensi teknis oleh para pengusaha industri

rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora diketahui bahwa harus dilakukan

pengurangan input untuk semua faktor produksi yang dipergunakan dalam

kegiatan industri rumah tangga  keripik tempe agar tercapai efisiensi teknis.

Berdasarkan perhitungan efisiensi teknis dengan hasil penghitungan yang

mendekati angka 1, industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora
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masih terkatagorikan belum efisien. Namun sudah mendekati tingkat efisiensi

secara teknis.

4) Efisiensi Harga (Alokatif)

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

marginal (NPM) sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, atau 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 efisien lebih kecil dari 1, hal ini bahwa

kegiatan usaha keripik tempe yang dijalankan tidak efisien, sehingga untuk mencapai

tingkat efisien maka faktor produksi yang digunakan perlu dikurangi. (3) jika nilai

efisiesi sama dengan 1, hal ini berarti bahwa kegiatan usaha keripik tempe yang

dijalankan sudah mencapai tingkat efisien dan diperoleh keuntungan yang

maksimum. Nilai produk marginal (NPM) di sini diperoleh dari nilai koefisien

masing-masing variabel dikalikan dengan rata-rata pendapatan total dibagi dengan

rata-rata biaya masing-masing variabel tersebut.

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

menjadi penghitungan adalah biaya-biaya yang dikelurkan untuk kegiatan industri

rumah tangga  baik di Kabupaten Blora dalam satuan rupiah, termasuk juga dengan
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pendapatan yang diperoleh, sehingga akan diketahui jumlah efisiensi harga pada

industri rumah tangga  keripik tempe. Berikut disajikan tabel jumlah biaya dan

pendapatan pengusaha keripik tempe di Kabupaten Blora.

Tabel 4.20

Hasil Penghitungan Biaya dan Pendapatan

Industri Rumah Tangga Keripik Tempe di Kabupaten Blora

Keterangan Rata-rata Jumlah Koefisien

Bahan baku 24.149 1787 0.805218

TK (HOK) 112.03 8290 0.026976

Modal Awal 590.473 43695 0.004989
Teknologi/ Alat

Modern 0.257 19 0.233687

produksi per bulan 111.068 8219
Sumber: Data primer diolah, 2012

Adapun penghitungan efisiensi harga adalah sebagai berikut :

 NPM Modal (NPM1) BB

NPM =

= 0,175

Pada penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi bahan

baku diperoleh hasil 0.175. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa

penggunaan faktor produksi bahan baku ternyata tidak efisien secara harga, sebab
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hasil penghitungan efisiensi harga diperoleh nilai kurang dari 1, sehingga perlu

dilakukan pengurangan penggunaan input bahan baku agar tercapai efisiensi

secara harga.

 NPM Tenaga kerja (NPM2) TK

NPM =

= 2.72

Pada penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi tenaga

kerja diperoleh hasil 2,72. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa

penggunaan faktor produksi tenaga kerja ternyata belum efisien secara harga,

sebab hasil penghitungan efisiensi harga diperoleh hasil lebih dari 1, oleh karena

itu perlu dilakukan penambahan tenaga kerja agar tercapai efisiensi secara harga.

 (NPM3) MODAL

NPM =

= 2,65

Pada penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi modal

diperoleh nilai NPM 2,65. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa

penggunaan faktor produksi modal ternyata belum efisiensi secara harga, sebab

hasil penghitungan efisiensi harga diperoleh hasil lebih dari 1, sehingga perlu
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dilakukan penambahan penggunaan input modal agar tercapai efisiensi secara

harga.

 (NPM4) produksi alat modern

NPM =

= 0,5

Pada penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi alat

modern diperoleh nilai NPM 0,5. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa

penggunaan faktor produksi alat modern ternyata tidak efisien secara harga, sebab

hasil penghitungan efisiensi harga diperoleh hasil kurang dari 1, sehingga perlu

dilakukan pengurangan penggunaan alat modern agar tercapai efisiensi secara

harga.

Setelah melakukan penghitungan NPM untuk masing-masing faktor

produksi, di mana efisiensi harga dihitung dari penambahan NPM dari masing-

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

NPM1 + NPM2 + NPM3 + NPM4
EH =

4

= 1,5

Jadi besarnya efisiensi harga (alokatif) pada industri rumah tangga  keripik

tempe di Kabupaten Blora adalah 1,5. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan
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bahwa industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora belum efisien secara

harga, sebab nilai efisiensi harganya lebih dari 1, sehingga perlu dilakukan

penambahan terhadap penggunaan faktor produksi yang nilai NPM nya lebih dari 1

yaitu tenaga kerja dan modal.

5) Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi didapat dari hasil kali antara efisiensi teknis dan efisiensi

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

0,8994, dan efisiensi harga (alokatif) sebesar 1,5. Di mana efisiensi ekonomi

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

dihitung besarnya efisiensi ekonomi sebagai berikut :

EE = ET x EH

= 0,9994 x 1,5

= 1,4991

Jadi besarnya efisiensi ekonomi pada industri rumah tangga  keripik tempe

di Kabupaten Blora adalah sebesar 1,4991. Hal ini berarti industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora tidak efisien secara ekonomi sehingga perlu

dilakukan penambahan 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.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Interprestasi Hasil Regresi
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Pengaruh dari masing-masing faktor produksi adalah sebagai berikut :

1) Pengaruh Variabel Bahan Baku Terhadap Hasil Produksi

Dari hasil analisis regresi secara parsial diketahui adanya pengaruh

antara bahan baku terhadap produksi keripik tempe, yang ditandai dengan

nilai probabilitas = 0,0000 < 0,05, sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti ada

pengaruh yang positif dan signifikan antara bahan baku terhadap produksi

(Y). Artinya apabila terjadi peningkatan bahan baku sebesar 1% maka

produksi akan mengalami peningkatan sebesar 4,86%. Hal ini mendukung

pengujian hipotesis bahwa bahan baku berpengaruh terhadap produksi

industri rumah tangga  keripik tempe. Hasil penelitian ini sesuai dengan

fungsi produksi Nicholson (2002), bahwa bahan baku bepengaruh positif

dan signifikan terhadap produksi industri rumah tangga  keripik tempe di

Kabupaten Blora.

2) Pengaruh Variabel Tenaga Kerja terhadap Hasil Produksi

Berdasarkan hasil analisis regresi secara parsial diketahui tidak

terdapat pengaruh tenaga kerja terhadap produksi industri rumah tangga

keripik tempe, yang ditandai dengan nilai probabilitas = 0,332 > 0,05,

sehingga H0 diterima. Hal ini berarti ada pengaruh positif dan tidak

signifikan antara tenaga kerja (TK) terhadap produksi (Y). Artinya apabila

terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 1% maka produksi akan mengalami

penurunan sebesar 0.63%. Hal ini tidak mendukung pengujian hipotesis

bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi industri rumah tangga
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keripik tempe. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan fungsi produksi

Nicholson (2002), bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap produksi industri rumah tangga  keripik tempe di

Kabupaten Blora.

3) Pengaruh Variabel Modal terhadap Hasil Produksi

Berdasarkan analisis regresi secara parsial modal tidak berpengaruh

terhadap produksi keripik tempe yang ditandai dengan nilai probabilitas =

0,85 > 0,05, sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh yang positif

dan signifikan antara modal terhadap produksi (Y). Artinya apabila terjadi

peningkatan modal sebesar 1% maka produksi akan mengalami peningkatan

sebesar 0,001%. Jadi hipotesis yang mengatakan modal berpengaruh

terhadap produksi industri rumah tangga  keripik tempe ditolak. Hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan fungsi produksi Nicholson (2002), bahwa

modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi industri rumah

tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora.

4) Pengaruh Variabel alat modern Terhadap Hasil Produksi

Berdasarkan analisis regresi secara parsial alat modern berpengaruh

terhadap produksi keripik tempe yang ditandai dengan nilai probabilitas =

0,00 < 0,05, sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh yang positif

dan signifikan antara alat modern (Tekn) terhadap produksi (Y). Rata-rata

perbedaan hasil produksi UKM yang menggunakan alat modern dengan

perusahaan yang tidak menggunakan  alat modern adalah 23,09. Hasil
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penelitian ini sesuai dengan fungsi produksi Nicholson (2002), bahwa alat

modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi industri rumah

tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora.

4.3.2 Efisiensi Teknis

Dalam menjalankan industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten

Blora ternyata para pengusaha belum mampu efisien secara teknis. Jadi

penggunaan faktor-faktor produksinya masih belum dapat dikombinasikan secara

baik sehingga menimbulkan inefisiensi. Secara teknis pengusaha keripik tempe

belum mampu mengkombinasikan input yang benar-benar digunakan untuk

menghasilkan output yang maksimal secara efisien. Dari hasil penghitungan

efisiensi teknis diperoleh hasil bahwa dari keseluruhan sempel yang diteliti tidak

mampu mencapai tingkat efisiensi secara teknis, yakni rata-rata sebesar 0,8994.

Hasil penghitungan efisiensi teknis ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor-

faktor produksi dalam industri rumah tangga  keripik tempe tidak efisien secara

teknis sehingga perlu dilakukan pengurangan input.

Secara umum, kebanyakan para pengusaha industri rumah tangga  keripik

tempe memiliki anggapan bahwa apabila penggunaan faktor-faktor produksi

ditambah penggunaanya maka akan menghasilkan output yang banyak pula.

Padahal tidak demikian, sebenarnya 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, seperti penggunaan faktor produksi tenaga kerja memiliki

koefisien yang negatif hal ini menunjukkan hubungan negatif antara penggunaan
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tenaga kerja dan produksi keripik tempe artinya semakin banyak pengusaha

keripik tempe menggunakan tenaga kerja hal ini akan menunjukkan produktivitas

usaha keripik tempe menurun.

Keadaan seperti ini sangat sejalan dengan teori pertumbuhan hukum hasil

yang semakin berkurang The Law of Diminishing Return dari David Ricardo. Di

mana hasil produksi pengusaha industri rumah tangga  keripik tempe akan

menurun kerena terlalu banyak dalam penggunaan tenaga kerja. Hal seperti ini

akan tidak memfokuskan dalam bekerja yang semestinya.

4.3.3 Efisiensi Harga

 NPM Modal (NPM1)

Dari penghitungan NPM1 untuk penggunaan faktor produksi modal

diperoleh 2,65. Angka ini menunjukkan arti bahwa penggunaan faktor produksi

modal dalam industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora tidak

efisien secara harga sehingga perlu dilakukan penambahan input.

Umumnya modal yang digunakan kebanyakan adalah modal pribadi atau

hasil dari tabungan para pengusaha. Modal dalam industri rumah tangga  disini

adalah dana yang digunakan untuk membeli barang modal dan faktor produksi

lainnya untuk menunjang kegiatan produksi dalam industri rumah tangga  keripik

tempe. Di daerah penelitian ini modal yang digunakan oleh para pengusaha

keripik tempe relatif kecil dalam satu kali produksi selama satu bulan.
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 NPM Tenaga Kerja (NPM2)

Hasil penghitungan efisiensi harga untuk NPM faktor produksi tenaga kerja

adalah sebesar 2,72 Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa penggunaan

faktor produksi tenaga kerja ternyata tidak efisien secara harga. Sehingga perlu

dilakukan penambahann agar lebih efisien.

Hal ini yang menyebabkan tidak efisiensinya penggunaan faktor produksi

tenaga kerja kerena jumlah tenaga kerja yang digunakan terlalu sedikit. Sehingga

proses produksi menjadi tersendat, selain itu dengan jumlah tenaga kerja yang

sedikit produksi yang dihasilkan juga makin sedikit..

 NPM Bahan baku (NPM3)

Nilai NPM bahan baku dalam penelitian ini adalah sebesar 0,175 hal ini

menunjukan bahan baku yang digunakan untuk membuat keripik tempe terlalu

banyak, perlu dilakukan pengurangan dengan cara meminimalisir bahan baku

yang terbuang sia-sia.

 Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah melalui proses

produksi yang diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi produk barang jadi.

Dengan kata lain, bahan baku merupakan bahan yang dapat diidentifikasikan

dengan produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penghitungan NPM untuk masing-masing faktor produksi

di atas diketahui besarnya efisiensi harga (alokatif) adalah sebesar 1,5. Hal ini

berarti industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora tidak efisien
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secara harga, sebab nilai efisiensi harganya lebih dari 1. Sehingga dari sini

diketahui para pengusaha masih belum mampu memaksimalkan keuntungan yang

potensial dapat diperoleh dari usaha keripik tempe yang dilakukan.

4.3.4 Efisiensi Ekonomi

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

tercapai. Pengujian efisiensi ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui apakah

penggunaan faktor-faktor produksi bila ditinjau dari segi ekonomi sudah

mencapai efisiensi atau belum.

Dari penghitungan efisiensi ekonomi diperoleh hasil sebesar 01,349 maka

dapat dikatakan bahwa industri rumah tangga  keripik tempe di kabupaten Blora

tidak efisien secara ekonomi. Agar tercapai keuntungan yang maksimal maka

pengusaha industri rumah tangga  keripik tempe harus mampu menggunakan

seluruh faktor-faktor produksi yang dimiki secara efisien. Baik itu dalam

penghasilan output secara efisien agar optimal dan juga guna memaksimalkan

keuntungan yang diperolehnya. Maka perlu dilakukan pengurangan penggunaan

faktor-faktor produksi agar tercapai efisiensi ekonomi pada industri rumah tangga

keripik tempe di Kabupaten Blora.

4.3.5 R/C Ratio dan Constant return to scale

Penghitungan R/C ratio dimaksudkan untuk melihat apakah industri rumah

tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora masih menguntungkan untuk terus

dikelola atau tidak. Dari penghitungan R/C ratio diperoleh hasil 1,19 bahwa

industri rumah tangga  keripik tempe di Kabupaten Blora ternyata masih
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menguntungkan untuk terus dikelola dan dikembangkan. Maka pengelolaan dalam

industri rumah tangga  keripik tempe harus ditingkatkan efisiensinya agar

peningkatan keuntungan dapat di capai dan produksi maksimal dapat diperoleh

oleh pengusaha industri rumah tangga  keripik tempe.

4.3.6 Kendala Timbul dalam meningkatkan efisiensi

Berdasarkan perhitungan analisis data, kendala yang timbul dalam usaha

peningkatan efisiensi industri rumah tangga keripik tempe di Kabupaten Blora

adalah :

1. Harga bahan baku yang fluktuatif dan cenderung tinggi mengakibatkan

biaya produksi meningkat sehingga dalam proses produksi kurang optimal

2. Kurangnya teknologi atau alat modern yang mendukung proses produksi

industri rumah tangga keripik tempe, sehingga secara teknis pengolahan

kurang optimal.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai

berikut.

1. Terdapat pengaruh besarnya modal yang belum efisien yang digunakan untuk

pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan dalam

industri rumah tangga keripik tempe di Kabupaten Blora terhadap efisiensi

harga, efisiensi teknik, dan efisiensi ekonomi sehingga perlu adanya

penambahan modal produksi.

2. Pemanfaatan faktor input industri rumah tangga keripik tempe yaitu bahan

baku, tenaga kerja dan modal di Kabupaten Blora belum efisien, masih

diperlukan peningkatan efisiensi terutama pada bahan baku.

3. Kendala yang timbul dalam usaha peningkatan efisiensi produksi keripik tempe

di Kabupaten Blora adalah masih sedikitnya alat modern yang digunakan

sehingga banyaknya produksi yang dihasilkan kurang optimal secara kuantitas.

5.2. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saran yang dapat diberikan

oleh penulis adalah sebagi berikut

1. Pengusaha keripik tempe hendaknya dapat mengusahakan pasokan bahan baku

yang lebih murah agar dalam memproses  dari bahan baku menjadi produk

92
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biaya yang dikeluarkan  sedikit atau relatif rendah serta pengusaha hendaknya

menambah alat modern dalam mengelola bahan baku menjadi keripik tempe

guna meningkatkan kuantitas hasil produksi,.

2. Para pengusaha hendaknya membentuk organisasi/wadah khusus untuk

menampung keripik tempe agar pendistribusian ke luar daerah dapat meningkat

serta dapat mengenalkan pada daerah lain bahwa di Kab. Blora memiliki

produk olahan keripik tempe agar keuntungan yang diperoleh pengusaha

keripik tempe meningkat, hal ini untuk memaksimalkan produksi jika produksi

meningkat pendapatan cenderung meningkat. Selain itu jika pola distribusi

lancar penjualan produk akan lancar pula. Potensi mendapatkan keuntungan

yang besar yang selanjutnya digunakan untuk modal dan investasi usaha

produksi.

3. Perlu adanya pelatihan kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang bagaimana

pengolahan secara efisien faktor-faktor produksi dalam proses pengolahan

kripik tempe, agar pengusaha dan tenaga kerja mengetahui faktor produksi

mana yang sebenarnya perlu ditinjau ulang guna teciptanya sistem produksi

yang efisien, keadaan tersebut hendaknya ditunjang melalui dinas terkait mulai

dari cara pengolahan produksi yang baik dan benar untuk menambah nilai

guna, pendistribusian yang baik dan benar, serta pemasaran yang baik.
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LAMPIRAN



Kepada

Yth : Bapak/ Ibu . . . . . . . .

Pengusaha Keripik tempe

Di

BLORA

Dengan hormat,

Saya Ardyarta David Pradana mahasiswa Jurusan Ekoomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang pada saat ini sedang menulis skripsi

dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

EFISIENSI INDUSTRI RUMAH TANGGA KERIPIK TEMPE DI

KABUPATEN BLORA” . Oleh adanya hal tersebut, guna mendukung

pengumpulan data dalam penulisan skripsi kiranya bapak/ ibu/ Bapak/ Ibu/ i

berkenan membantu menjawab pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner yang

kami ajukan.

Jawaban kuesioner ini akan digunakan guna kepentingan penulisan ilmiah

semata dengan segala tanggapan yang bapak/ Ibu/ Bapak/ Ibu/ i sampaikan,

kerahasiaan identitas Bapak/ Ibu/ Bapak/ Ibu/ i yang berhubungan dengan

kuesioner ini akan peneliti jaga, sehingga saya harapkan semoga kuesioner ini

diisi dengan lengkap, jujur, sesuai dengan kondisi yang ada agar kelak dapat lebih

bermanfaat bagi peneliti.

Atas bantuan, kerjasama, dan partisipasi Bapak/ Ibu/ Bapak/ Ibu/ i sekalian

saya mengucapkan terima kasih.

      Hormat Saya

Ardyarta David Pradana



No. Responden :…………......

Tanggal :……………..

DAFTAR PERTANYAAN

A. Identitas responden/ Pengusaha

3. Nama Responden :……………………………………………

4. Alamat Responden :……………………………………………

5. Nama Usaha :……………………………………………

6. Usia :…….. Tahun

7. Tahun Berdiri :……………………………………………

8. Pendidikan terakhir :....................................................................

9. Sebaran Pemasaran : a. Lokal  :…………………………..

b. Luar Kota : ………………………….

c. Luar Negeri : ………………………….

B. Modal

1. Berapakah jumlah modal awal yang Bapak/ Ibu gunakan?

Jawab : Rp......................................................................................................

2. Dari mana sumber modal awal yang Bapak/ Ibu gunakan?

Jawab : ……………………………………………………………………...

3. Berapakah jumlah modal yang Bapak/ Ibu gunakan dalam sekali

proses produksi untuk pemenuhan bahan baku selama satu bulan?

Jawab : Rp......................................................................................................

3. Berapakah jumlah modal yang Bapak/ Ibu keluarkan untuk biaya tenaga

kerja selama satu bulan?

Jawab : Rp......................................................................................................

4. Berapakah jumlah modal yang Bapak/ Ibu keluarkan untuk pembelian

peralatan dan perlengkapan selama satu bulan?

Jawab : Rp......................................................................................................



5. Apakah industri Bapak/ Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah?

Jawab :............................................................................................................

6. Jika pernah bantuan apa yang pernah Bapak/ Ibu dapatkan, jumlah, jenis,

serta jangka waktu yang diberikan?

Jawab :............................................................................................................

C. Tenaga kerja

1. Berapakah jumlah tenaga kerja yang bekerja (diberikan upah) pada

industri Bapak/ Ibu?

Jawab : ...........................................................................................................

2. Berapakah biaya rata-rata yang Bapak/ Ibu keluarkan untuk tenaga kerja

selama satu bulan?

Jawab : Rp......................................................................................................

3. Berapa jumlah hari kerja tenaga kerja Bapak/ Ibu selama satu minggu?

Jawab :............................................................................................................

4. Pendidikan terakhir tenaga kerja yang berada pada industri Bapak/ Ibu?

Jawab :............................................................................................................

5. Berapa tahun pengusaha mendapatkan pengalaman dalam industri rumah

tangga?

Jawab :............................................................................................................

6. Dari mana tenaga kerja di industri Bapak/ Ibu berasal?

a. Tetangga

b. Dalam desa

c. Luar desa

d. Campuran antara tetangga, dalam desa, dan  luar desa

D. Bahan Baku

1. Berapakah jumlah bahan baku pada industri Bapak/ Ibu selama satu bulan?

No Jenis Bahan
baku

Jumlah Harga
Bahan Baku
per satuan

hitung

Jumlah
Harga
Bahan
Baku

Asal
bahan
baku

1 Kedelai Kg



2 Minyak goreng             Kg

3 Tepung beras             Kg

4 ........................

2. Kendala apa saja yang timbul dalam mendapatkan bahan baku?

Jawab :............................................................................................................

........................................................................................................................

E. Produksi

1. Berapakah jumlah hasil produksi keripik tempe (bungkus) selama satu

bulan pada industri Bapak/ Ibu?

Jawab :............................................................................................................

2. Berapakah harga jual (Total) yang Bapak/ Ibu dapatkan selama satu bulan?

Jawab : Rp......................................................................................................

3. Kendala apa saja yang timbul dalam proses produksi keripik tempe?

Jawab :............................................................................................................

F. Teknologi

1. Apakah Bapak/ Ibu menggunakan alat modern (Teknologi) sebagai alat

bantu pendukung dalam proses pembuatan keripik tempe?

Jawab :............................................................................................................

2. Berapa jumlah jenis alat modern/ teknologi bantu pendukung yang Bapak/

Ibu miliki?

Jawab :............................................................................................................



TABULASI DATA REGRESI

Jumlah Jumlah Jumlah

Kedelai Minyak TepungNo Kode
sampel

(Kg) (Kg) (Kg)

Bahan
baku
(X1)

TK
(HOK)

(X2)

Modal
Awal
(X3)

Alat
Modern

(X4)

Jumlah
produksi

per
bulan

(Y)
1 S-1 20 7 4 31 13 700.000 1 160
2 S-2 10 5 3 18 12 1000.000 0 70
3 S-3 13 7 2 22 10 500.000 0 90
4 S-4 8 6 3 17 12 400.000 0 65
5 S-5 15 5 4 24 8 50.000 1 120
6 S-6 20 8 5 33 14 400.000 1 160
7 S-7 15 6 4 25 10 300.000 0 105
8 S-8 8 4 2 14 10 300.000 0 85
9 S-9 15 6 4 25 12 200.000 1 135

10 S-10 20 5 5 30 13 250.000 0 120
11 S-11 15 5 4 24 10 800.000 0 100
12 S-12 10 4 3 17 10 500.000 0 75
13 S-13 10 4 3 17 12 400.000 0 70
14 S-14 9 3 2 14 10 450.000 0 65
15 S-15 8 4 2.5 14.5 10 350.000 0 75
16 S-16 10 5 3 18 12 85.000 0 75
17 S-17 12 6 3 21 10 750.000 0 85
18 S-18 13 5 3 21 10 600.000 1 104
19 S-19 30 8 6 44 15 750.000 0 240
20 S-20 11 5 3 19 10 700.000 0 80
21 S-21 15 5 5 25 12 1000.000 0 105
22 S-22 20 6 6 32 10 1000.000 0 140
23 S-23 20 7 6 33 13 850.000 0 140
24 S-24 11 5 4 20 8 400.000 0 75
25 S-25 22 8 5 35 14 500.000 1 176
26 S-26 20 7 4 31 14 450.000 1 180
27 S-27 15 6 4 25 8 150.000 0 105
28 S-28 15 4 4 23 9 600.000 0 105
29 S-29 16 6 5 27 10 90.000 0 110
30 S-30 10 4 4 18 10 150.000 0 75



31 S-31 20 6 5 31 15 600.000 1 160
32 S-32 20 7 4 31 13 350.000 1 160
33 S-33 15 6 5 26 8 500.000 0 105
34 S-34 11 5 3 19 8 300.000 0 80
35 S-35 10 5 2.5 17.5 10 900.000 0 70
36 S-36 10 4 3 17 10 450.000 0 70
37 S-37 15 6 4 25 10 140.000 1 135
38 S-38 11 5 3 19 12 600.000 0 85
39 S-39 10 5 3 18 12 650.000 0 70
40 S-40 25 8 6 39 15 650.000 1 200
41 S-41 20 7 6 33 12 250.000 1 160
42 S-42 15 7 5 27 10 1000.000 0 100
43 S-43 10 6 3 19 12 950.000 0 75
44 S-44 10 5 3 18 10 700.000 0 70
45 S-45 10 6 3 19 15 860.000 0 70
46 S-46 20 7 5 32 10 790.000 0 140
47 S-47 23 7 5 35 10 800.000 1 184
48 S-48 15 6 4 25 10 450.000 0 105
49 S-49 11 4 3 18 10 280.000 0 80
50 S-50 10 4 3 17 12 300.000 0 70
51 S-51 14 5 3 22 10 250.000 0 100
52 S-52 11 5 2.5 18.5 12 300.000 0 75
53 S-53 12 5 2.5 19.5 12 600.000 0 85
54 S-54 14 4 3 21 12 700.000 0 95
55 S-55 20 7 4 31 14 500.000 1 160
56 S-56 15 6 3.5 24.5 10 600.000 0 100
57 S-57 20 7 4 31 12 550.000 0 140
58 S-58 15 6 4 25 12 560.000 0 100
59 S-59 15 5 3 23 12 600.000 0 105
60 S-60 15 6 3 24 15 780.000 0 105
61 S-61 10 4 3 17 10 800.000 0 70
62 S-62 10 4 3 17 10 500.000 0 70
63 S-63 20 6 5 31 10 700.000 1 160
64 S-64 10 4 3 17 10 750.000 0 80
65 S-65 10 4 3 17 12 920.000 0 70
66 S-66 20 6 4 30 12 1000.000 0 140
67 S-67 20 6 5 31 11 1000.000 1 160
68 S-68 20 7 4 31 10 1000.000 1 180
69 S-69 10 4 3.5 17.5 10 900.000 0 70



70 S-70 23 7 6 36 14 900.000 1 200
71 S-71 10 4 3 17 8 870.000 0 70
72 S-72 10 4 2.5 16.5 12 670.000 0 80
73 S-73 30 9 7 46 12 1200.000 1 240
74 S-74 12 5 3.5 20.5 12 850.000 0 85
Maksimum 30 9 7 46 15 1200 1 240
Minimum 8 3 2 14 8 50 0 65
Rata-rata 14.77 5.57 3.81 24.15 11.20 590.47 0.26 111.07

Simpangan
baku 5.12 1.28 1.12 7.20 1.84 274.81 0.44 43.46

Jumlah 1093 412 282 1787 829 43695 19 8219



TABULASI DATA PENELITIAN (Y)

No

Jumlah
Keripik
Tempe

(Bungkus)

Jumlah Proses
Produksi selama

1 Bulan
Harga Keripik/

Bungkus
Hasil Produksi/

Bulan

1 160 13 Rp. 4.000 Rp.8.320.000
2 70 12 Rp. 4.500 Rp.3.780.000
3 90 10 Rp.4.500 Rp.4.050.000
4 65 12 Rp.4.500 Rp.3.510.000
5 120 8 Rp.4.500 Rp.4.320.000
6 160 8 Rp.4.500 Rp.5.760.000
7 105 10 Rp.4.500 Rp.4.725.000
8 85 10 Rp.4.500 Rp.3.825.000
9 135 12 Rp.4.000 Rp.6.480.000

10 120 13 Rp.4.500 Rp.7.020.000
11 100 10 Rp.4.500 Rp.4.500.000
12 75 10 Rp.4.000 Rp.3.000.000
13 70 12 Rp.4.000 Rp.3.360.000
14 65 10 Rp.4.000 Rp.2.600.000
15 75 10 Rp.4.000 Rp.3.000.000
16 75 12 Rp.4.500 Rp.4.050.000
17 85 10 Rp.4.000 Rp.3.400.000
18 104 10 Rp.4.500 Rp.4.680.000
19 240 10 Rp.4.500 Rp.10.800.000
20 80 10 Rp.4.000 Rp.3.200.000
21 105 12 Rp.4.500 Rp.5.670.000
22 140 10 Rp.4.500 Rp.6.300.000
23 140 8 Rp.4.500 Rp.5.040.000
24 75 8 Rp.4.500 Rp.2.700.000
25 176 8 Rp.4.500 Rp.6.336.000
26 180 8 Rp.4.500 Rp.6.480.000
27 105 8 Rp.4.500 Rp.3.780.000
28 105 9 Rp.4.500 Rp.4.252.500
29 110 10 Rp.4.500 Rp.4.950.000
30 75 10 Rp.4.500 Rp.3.375.000
31 160 8 Rp.4.500 Rp.5.760.000
32 160 13 Rp.4.500 Rp.9.360.000
33 105 15 Rp.4.500 Rp.7.087.500
34 80 8 Rp.4.000 Rp.2.560.000
35 70 10 Rp.4.500 Rp.3.150.000
36 70 10 Rp.4.500 Rp.3.150.000
37 135 10 Rp.4.500 Rp.6.075.000
38 85 12 Rp.4.500 Rp.4.590.000
39 70 12 Rp.4.500 Rp.3.780.000
40 200 10 Rp.4.500 Rp.9.000.000
41 160 12 Rp.4.500 Rp.8.640.000
42 100 10 Rp.4.500 Rp.4.500.000
43 75 12 Rp.4.500 Rp.4.050.000



44 70 14 Rp.4.500 Rp.4.410.000
45 70 15 Rp.4.500 Rp.4.725.000
46 140 10 Rp.4.500 Rp.6.300.000
47 184 10 Rp.4.000 Rp.7.360.000
48 105 10 Rp.4.500 Rp.4.725.000
49 80 10 Rp.4.500 Rp.3.600.000
50 70 12 Rp.4.500 Rp.3.780.000
51 100 10 Rp.4.000 Rp.4.000.000
52 75 12 Rp.4.000 Rp.3.600.000
53 85 12 Rp.4.500 Rp.4.590.000
54 95 12 Rp.4.500 Rp.5.130.000
55 160 10 Rp.4.500 Rp.7.200.000
56 100 10 Rp.4.500 Rp.4.500.000
57 140 12 Rp.4.000 Rp.6.720.000
58 100 12 Rp.4.500 Rp.5.400.000
59 105 12 Rp.4.500 Rp.5.670.000
60 105 15 Rp.4.500 Rp.7.087.500
61 70 15 Rp.4.500 Rp.4.725.000
62 70 15 Rp.4.500 Rp.4.725.000
63 160 10 Rp.4.500 Rp.7.200.000
64 80 10 Rp.4.500 Rp.3.600.000
65 70 12 Rp.4.500 Rp.3.780.000
66 140 12 Rp.4.000 Rp.6.720.000
67 160 11 Rp.4.500 Rp.7.920.000
68 180 10 Rp.4.500 Rp.8.100.000
69 70 10 Rp.4.500 Rp.3.150.000
70 200 12 Rp.4.500 Rp.10.800.000
71 70 12 Rp.4.000 Rp.3.360.000
72 80 12 Rp.4.000 Rp.3.840.000
73 240 12 Rp.4.500 Rp.12.960.000
74 85 12 Rp.4.000 Rp.4.080.000

MAX 240 Rp.4500 Rp.12.960.000
MIN 65 Rp.4000 Rp. 2.560.000



Deskripsi

Statistics

BB TK Modal Teknologi Produksi

Valid 74 74 74 74 74N

Missing 0 0 0 0 0

Mean 24.1486 11.2027 5.9047E2 .2568 1.1107E2

Std. Deviation 7.20004 1.84302 2.74810E2 .43983 4.34645E1

Minimum 14.00 8.00 50.00 .00 65.00

Maximum 46.00 15.00 1200.00 1.00 240.00

Uji normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 74

Mean .0000000Normal Parametersa

Std. Deviation 8.95372653

Absolute .128

Positive .128

Most Extreme Differences

Negative -.086

Kolmogorov-Smirnov Z 1.097

Asymp. Sig. (2-tailed) .180

a. Test distribution is Normal.



Uji asumsi klasik

Uji autokorealasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .979a .958 .955 9.20960 1.885

a. Predictors: (Constant), Teknologi, Modal, TK, BB

b. Dependent Variable: Produksi



Uji multikolinieritas

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF

(Constant) -19.838 7.133 -2.781 .007

BB 4.861 .206 .805 23.576 .000 .527 1.897

TK .636 .651 .027 .978 .332 .808 1.237

Modal .001 .004 .005 .190 .850 .895 1.117

1

Teknologi 23.093 3.180 .234 7.262 .000 .594 1.684

a. Dependent Variable: Produksi



uji Homogenitas

Uji glejser

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) -3.987 4.870 -.819 .416

BB .251 .141 .283 1.781 .079

TK .519 .444 .150 1.170 .246

Modal -.002 .003 -.068 -.560 .577

1

Teknologi -2.781 2.171 -.192 -1.281 .205



Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) -3.987 4.870 -.819 .416

BB .251 .141 .283 1.781 .079

TK .519 .444 .150 1.170 .246

Modal -.002 .003 -.068 -.560 .577

1

Teknologi -2.781 2.171 -.192 -1.281 .205

a. Dependent Variable: Abs_res

analisis regresi

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) -19.838 7.133 -2.781 .007

BB 4.861 .206 .805 23.576 .000

TK .636 .651 .027 .978 .332

Modal .001 .004 .005 .190 .850

1

Teknologi 23.093 3.180 .234 7.262 .000

a. Dependent Variable: Produksi

uji R

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .979a .958 .955 9.20960

a. Predictors: (Constant), Teknologi, Modal, TK, BB



uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 132056.309 4 33014.077 389.240 .000a

Residual 5852.353 69 84.817

1

Total 137908.662 73

a. Predictors: (Constant), Teknologi, Modal, TK, BB

b. Dependent Variable: Produksi

uji t

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) -19.838 7.133 -2.781 .007

BB 4.861 .206 .805 23.576 .000

TK .636 .651 .027 .978 .332

Modal .001 .004 .005 .190 .850

1

Teknologi 23.093 3.180 .234 7.262 .000

a. Dependent Variable: Produksi



uji r

Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients Correlations

Model B Std. Error Beta t Sig. Zero-order Partial Part

(Constant) -19.838 7.133 -2.781 .007

BB 4.861 .206 .805 23.576 .000 .960 .943 .585

TK .636 .651 .027 .978 .332 .439 .117 .024

Modal .001 .004 .005 .190 .850 .185 .023 .005

1

Teknologi 23.093 3.180 .234 7.262 .000 .734 .658 .180

a. Dependent Variable: Produksi
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