
 

7 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Industri 

Kata industri berasal dari bahasa Inggris “Industry”  yang berarti 

perusahaan yang membuat atau menghasilkan barang-barang berat atau ringan 

hal ini di perjelas dalam UU RI No. 5 Tahun 1984 yang menyebutkan bahwa 

yang dimaksud insdustri ialah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan 

bangun dan perekayasaan industri.  Sedangkan menurut Winardi (1992), industri 

biasanya diartikan orang sebagai kumpulan perusahaan-perusahaan sejenis 

(contoh industri tekstil yang merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan 

tekstil).  

Arti penting industri kecil dalam perekonomian di negara-negara sedang 

berkembang telah lama disadari dan diakui oleh para ahli ekonomi 

pembangunan.  Industri kecil selalu ditunjuk sebagai sektor kunci dalam 

penciptaan kesempatan kerja, mengingat untuk menghasilkan output tertentu, 

efek kesempatan kerja yang diciptakan industri kecil akan lebih besar dari pada 

efek serupa yang dihasilkan oleh industri besar. Dari sifat sebenarnya, industri 

kecil juga sangat potensial untuk mendorong pedesaan.  

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa pengertian industri secara umum 

adalah suatu rangkaian kegiatan produksi, namun demikian ada perbedaan yang 

mencolok yang terletak pada format yang kecil dan sederhana serta pengelolaan 

dan organisasi yang masih bersahaja. 
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2.1.2 Peranan Industri dalam Pembangunan Ekonomi 

Banyak para ahli ekonomi yang mengartikan pembagunan ekonomi 

adalah suatu proses terus menerus yang saling berkaitan dengan tujuan 

meningkatkan pendapatan nasional secara nyata dalam jangka panjang dari 

suatu negara. Dapat diuraikan beberapa pengertian pembangunan ekonomi, 

antara lain sebagai berikut: “Bahwa pembangunan ekonomi dapat diartikan 

sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi dari taraf kehidupan masyarakatya”. 

(Sukirno,1987). 

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan mempunyai tujuan selain 

untuk meningkatkan taraf hidup bangsa, juga untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi yang lebih mantap sehingga akan dapat mengatasi masalah sosial 

ekonomi, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi 

pendapatan. Hal ini sesuai dengan asumsi Todaro (1987) yang menyatakan 

bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian untuk mengurangi atau 

menghilangkan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran di dalam suatu 

konteks pertumbuhan ekonomi. 

Dari penjelasaan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

pembangunan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia, yang diutamakan adalah turunnya tingkat kemiskinan dan pemerataan 

hasil-hasil pembangunan, serta semakin berkembangnya lapangan pekerjaan. 

 

2.1.3 Pengertian Industri Kecil Menengah 

Atribut ‘kecil’ pada industri kecil memiliki arti yang berbeda dalam 

berbagai konteks dan lembaga yang menggunakannya. BPS di Indonesia 

menggunakan kriteria perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang 

sebagai industri kerajinan dan rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 
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5-19 orang sebagai  industri kecil, perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 orang 

sebagai industri sedang atau menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja 

lebih dari 100 orang sebagai industri besar. Deperindag mendefinisikan industri 

kecil berdasarkan asset dan kepemilikan, yaitu perusahaan yang memiliki asset 

sampai Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempatinya dan dimiliki 

oleh warga negara Indonesia (BAPIK,1994) . 

Di Indonesia terdapat sejumlah departemen dan lembaga pemerintah 

non-departemen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

perumusan kebijakan Industri Kecil Menengah dan implementasinya. Jumlah 

Industi Kecil Menengah hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih. Sampai saat 

ini banyak diantara departemen dan badan pemerintah tersebut punya kriteria 

sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan Industri Kecil Menengah.  

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Industri 

Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha 

yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi 

untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” 

Kriteria industri kecil menengah menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah 

sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus 

Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- 

(Satu Milyar Rupiah). 

3. Milik Warga Negara Indonesia. 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Industri Menengah atau Industri Besar. 
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5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk 

koperasi. 

 

2.1.4 Karakteristik dan Permasalahan Industri Kecil  Menengah 

Dari aspek hukum, industri kecil  menengah mempunyai kedudukan yang 

lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan, tidak berakta 

notaris, dan secara ekonomis mempunyai posisi tawar yang lemah dalam pasar 

karena sifat usahanya yang kurang terorganisir. Para pengusaha kecil kurang 

menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi sebagai 

kekuatan untuk menggalang kekuatan usaha bersama, tetapi lebih suka bekerja 

sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang menjurus pada kompetisi yang merugikan 

atau bahkan saling mematikan. Koperasi yang diharapkan oleh pemerintah 

sebagai salah satu wahana pembinaan usaha kecil menengah tampaknya 

kurang populer karena hanya sebagian kecil saja dari para pengusaha kecil yang 

telah memanfaatkan koperasi sebagai salah satu sumber permodalan dan 

tempat pemasaran hasil produksi.  

Salah satu karakteristik usaha kecil yang lain adalah rendahnya kualitas 

SDM. Rendahnya kualitas SDM inilah yang mungkin merupakan salah satu 

penyebab atau kendala bagi para pengusaha kecil untuk mengembangkan 

usahanya tersebut terutama dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas. 

Menurut Tambunan (dalam Aan Herinanda, 2009), karakteistik yang 

melekat pada usaha kecil bisa kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi 

penghambat perkembangan, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya 

manusia dan sumberdaya ekonomi. Kekuaatan sumberdaya manusia meliputi 

motivasi yang kuat untuk mempertahankan usaha, dan suplai tenaga kerja 

berlimpah dengan upah murah. 
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2.1.5 Pengertian Tenaga Kerja 

Konsep tenaga kerja memiliki beberapa definisi, salah satunya 

berdasarkan UU No. 25 tahun 1997 (pasal 1) diubah menjadi UU No 11 tahun 

1998 melalui peraturan pemerintah pengganti UU No 3 tahun 2000, “Tenaga 

kerja adalah tiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dan atau akan 

melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” 

Sedangkan definisi tenaga kerja menurut Payaman J. Simanjutak, 

Sisdjiatmo Kusumowidho, dan Sumitro Djoyohadikusumo (dalam Wisnu Dwi 

Atmaka, 2008): 

“Penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau yang 

sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan sedang melaksanakan 

kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga,” (Simanjutak, 1998) 

Sedangkan penduduk menurut Kusumowidho (1981) adalah “Jumlah 

penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika 

ada permintaan terhadap tenaga mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas 

tersebut.” 

“Semua orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Golongan ini 

meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak 

menerima bayaran berupa uang (upah) serta mereka yang bekerja untuk gaji dan 

upah. Golongan tenaga kerja meliputi mereka yang menganggur, tetapi 

sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja dalam arti mereka 

mengganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.” 

(Djojohadikusumo, 1995). 

Menurut Dumairy (1996) pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur di dalam batas usia kerja. 
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Melihat pengertian tenaga kerja diatas, maka secara praktis pengertian 

tenaga kerja dapat dan bukan tenaga kerja dibedakan atas umur. Suatu negara 

menetapkan batas umur tertentu dan batasan umur tersebut berbeda antara 

negara satu dengan negara yang lain. Selain itu agar definisi yang diberikan 

sedapat mungkin memberikan kenyataan yang sebenarnya. 

Berdasarkan UU No 25 tahun 1997 tentang tenaga kerja di Indonesia 

menetapkan batas usia minimum 15 tahun tanpa batasan usia maksimum. 

Alasannya adalah Indonesia belum mempunyai jaminan sosial. Hanya sebagian 

kecil penduduk Indonesia yang meneriama tunjangan di hari tua, yaitu pegawai 

negeri dan sebagian kecil pegawai swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan 

yang diterima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagian 

penduduk usia pensiun biasanya masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan oleh 

sebab itu mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.  

 

2.1.6 Posisi dan Peran Tenaga Kerja Dalam Suatu Industri 

Salah satu faktor yang ikut menentukan tercapainya tujuan industri adalah 

sumber daya manusia. Pada dasarnya semua pihak, secara langsung atau tidak 

langsung, mempunyai kepentingan atas jalannya setiap industri untuk melakukan 

proses produksi yaitu: pemilik, pekerja, pemerintah dan masyarakat. 

Apabila dilihat dari posisi tenaga kerja dalam struktur organisasi industri, 

maka tenaga kerja berada pada tingkatan paling rendah akan tetapi mereka 

memiliki peran yang sangat penting dalam industri. Karena berkembang atau 

tidaknya suatu organisasi industri sangat tergantung pada kemampuan dan 

kualitas yang dimiliki tenaga kerja juga pengaturan posisi yang tepat oleh pemilik 

untuk penempatan tenaga kerja ke posisi yang tepat dan sesuai dengan 

kemampuan yang ada. Berdasarkan struktur organisasi dapat dilihat pembagian 

tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang diharapkan bisa 
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mendapatkan suatu hasil yang optimum melalui tenaga kerja yang berkualitas, 

sehingga perlu kiranya untuk ditekankan sekali lagi walaupun posisi tenaga kerja 

ada pada tingkatan paling bawah akan tetapi mereka adalah bagian terpenting 

dari suatu industri untuk melaksanakan proses produksi. 

 

2.1.7 Arti Pentingnya Upah Bagi Tenaga Kerja 

Dalam menunjang produktivitas tenaga kerja pada suatu industri 

diperlukan suatu rangsangan-rangsangan. Seperti salah satunya adalah tingkat 

upah yang sesuai dan layak dengan hasil kerja para tenaga kerja karena upah 

fungsinya tidak hanya sekedar sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan para 

tenaga kerja dan keluarganya saja akan tetapi sebagai alat untuk mengukur 

status sosial dimana dia berada sehingga mereka akan sekuat tenaga untuk bisa 

mendapatkan upah yang maksimal sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia 

yang cenderung terus meningkat. 

Kebutuhan manusia yang selalu berkembang dan meningkat ini harus 

dapat tercukupi oleh pendapatan yang didapat dari suatu industri dimana mereka 

bekerja. Penghasilan yang diterima oleh para tenaga kerja ini digolongkan dalam 

empat bentuk yaitu (Wisnu, 2008): 

a. Upah atau gaji, yaitu terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan. Gaji bersih adalah gaji kotor yang dikurangi dengan 

potongan-potongan seperti dana pensiun, askes, pajak pendapatan dan lain-lain. 

b. Tunjangan dalam bentuk barang seperti beras, gula, garam, daging dan 

pakaian diberikan dengan berbagai alasan seperti untuk mengimbangi laju inflasi 

yang mempengaruhi gaji riil. 

c. Fringe benefit adalah berbagai keuntungan diluar gaji yang diperoleh 

karyawan sehubungan dengan jabatan. Fringe benefit berbentuk dana yang 
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disediakan oleh perusahaan untuk dana pensiun, kendaraan dinas, askes, upah 

dibayar pada hari libur. 

d. Kondisi lingkungan kerja, perbaikan kondisi lingkungan kerja merupakan 

tambahan biaya perusahaan yang mengakibatkan peningkatan dalam hal ini 

mencakup lokasi dan jarak tempat tinggal dari perusahaan, kebersihan dan mutu 

tempat kerja. 

Penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja harus selalu diperhatikan 

oleh pihak pemilik industri agar tidak menjadi salah satu penyebab rusaknya 

hubungan pemilik dengan tenaga kerja. 

Sedangkan pengertian upah itu sendiri adalah biaya yang dibayarkan 

oleh perusahaan kepada tenaga kerja sebagai imbalan atau jasa yang telah 

mereka berikan. Sehingga antara perusahaan dengan tenaga kerja memiliki hak 

dan kewajiban yang berbeda dan saling terkait satu sama lain, hal ini disebabkan 

karena pihak tenaga kerja memiliki kewajiban untuk bekerja semaksimal mungkin 

dan mereka akan mendapatkan hak berupa upah atu gaji yang mencukupi 

kebutuhan mereka dalam kurun waktu tertentu yang harus dikeluarkan oleh 

pemilik industri karena industri telah mencapai tujuannya untuk dapat 

menghasilkan suatu out put yang optimal. 

Upah berdasarkan pada biaya produksi terbagi dalam dua macam yaitu: 

a. Upah langsung yaitu upah yang dibayarkan di pabrik untuk memproduksi tiap 

macam barang yang dapat dikalkulasi langsung dalam harga pokok. 

b. Upah tak langsung yaitu sebagian upah di pabrik yang sudah di bebankan 

secara langsung kepada proses tertentu, seperti gaji supervisor, gaji pegawai 

pabrik, gaji inspektur, dan lain-lain. 
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2.1.8 Beberapa Konsep Ketenagakerjaan 

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara 

manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain dan juga sifat-sifat manusia itu 

sendiri.  Sumber Daya Manusia (SDM) atau human resources mengandung dua 

pengertian.  Pertama, usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses 

produksi.  Pengertian kedua, menyangkut menusia yang mampu bekerja untuk 

memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.  Mampu bekerja berarti mampu 

melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan 

tersebut menghasilakn barang atau jasa untuk memnuhi kebutuhan masyarakat.  

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

dalam usia kerja dianggap mampu bekerja kelompok penduduk dalam usia kerja 

dinamakan tenaga kerja atau man power (Payaman J. Simanjuntak, 1985) 

Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua produk 

dapat bertindak sebagai faktor produksi.  Hanya penduduk yang tergolong 

tenaga kerja (man power) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi.  Tenaga 

kerja adalah penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu 

angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. 

Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja 

dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang 

mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku.  Kemudian yang dimaksud 

dengan penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh pekerjaan untuk memperoleh 

penghasilan, baik bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh. 

Di Indonesia umumnya angkatan kerja adalah umur 10 tahun keatas.  

Batas rendah dari angkatan kerja tergantung terutama dari tingkat 

perkembangan ekonomi masyarakat.  Tingkat pertumbuhan ekonomi paling 

rendah apabila di dalam proses produksi didominasi oleh tenaga kerja fisik biasa 
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dan penduduk yang ikut di dalam proses kerja masyarakat terlalu muda, yang 

sering disebabkan oleh keadaan kehidupan yang miskin.  Dengan meningkatnya 

perkembangan ekonomi meningkat pula peranan kerja otak dan fisik, 

sehubungan dengan di perolehnya pendidikan spesialis.  Sehubungan dengan ini 

generasi muda lebih lambat masuk dalam angkatan kerja.  Dengan demikian 

cepatnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi peningkatan batas rendah angkatan 

kerja.  Sedangkan batas tertinggi angkatan kerja ditentukan juga berbagai faktor-

faktor biologi, sebagai hasil pertumbuhan ekonomi seperti  makin membaiknya 

makanan, pelayanan kesehatan, sanitasi dan lain-lain.  Sesuai dengan ini 

koefisien kematian penduduk menurun, tetapi umur hidup rata-rata meningkat.  

Hal ini memperpanjang jangka bekerja fisik dan otak dari penduduk.  Oleh karena 

itu dari aspek pertumbuhan ekonomi batas tertinggi angkatan kerja meningkat. 

 

2.1.9 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan diartikan sebagai hasil dari setiap pekerjaan yang dilakukan. 

Pengertian ini merujuk pada barang atau jasa yang dihasilkan atau yang 

diperoleh. Menurut Poerwadarminta (1984) bahwa yang dimaksud dengan 

pendapatan adalah: 

1. Hasil pencarian (usaha dan sebagainya). 

2. Suatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya yang sedianya belum 

ada). 

BPS memberikan pengertian pendapatan yang digolongkan menjadi tiga, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pendapatan berupa uang, yaitu sebagai penghasilan berupa uang yang 

sifatnya reguler dan biasanya diterima sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi yang meliputi: 
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a. Gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, kerja 

sampingan dan kerja kadang-kadang. 

b. Pendapatan dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih usaha 

sendiri, konsumsi dan penjualan dari kerajinan rumah tangga. 

c. Pendapatan dari hasil investasi seperti bunga, modal dan tanah. 

d. Pendapatan dari keuntungan sosial (dari kerja sosial). 

2. Pendapatan berupa barang adalah sebagai penghasilan yang sifatnya 

reguler akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam 

bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang diperoleh dinilai dengan 

harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati 

barang dan jasa tersebut. 

3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang 

berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, 

pinjaman uang, kiriman uang, hadiah, wairsan dan sebagainya. 

Pengertian upah menurut peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 tentang 

perlindungan upah, disebutkan bahwa upah adalah imbalan dari pengusaha 

kepada buruh untuk pekerjaaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, 

atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu dan atau 

untuk keluarganya. 

 

2.1.10 Penentu Pendapatan 

1. Hubungan Pendapatan dan Jam Kerja 

Jam kerja erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. Pendapatan 

seseorang ditentukan oleh pencurahan waktu kerja untuk berproduksi 

dalam setiap harinya. Karena tingkat upah dalam industri kecil dan 
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menengah bukan tingkat upah target, melainkan ditentukan oleh barang 

dan jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu tingkat pendapatan juga 

dipengaruhi oleh jumlah jam kerja yang dicurahkan dalam setiap harinya 

untuk kegiatan produksi. 

2. Hubungan Pendapatan dan Masa Kerja 

Yang dimaksud dengan pengalaman kerja merupakan lamanya waktu 

yang dicurahkan seorang pekerja dalam bekerja pada industri marmer. 

Beberapa pendapat mengatakan bahwa pengalaman merupakan 

pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan seseorang. Melalui 

pengalaman sering ditemukan kegagalan maupun kesuksesan yang 

pernah diraih seseorang. Dari pengalaman tersebut seseorang akan lebih 

mampu melihat dan belajar mengenai kekurangan dan kelebihan yang ia 

miliki sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk mencapai kesuksesan 

pada waktu mendatang. Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin 

lama sesorang itu bekerja maka akan memiliki skill yang lebih tinggi, 

karena dengan semakin banyaknya pengalaman akan dapat 

meningkatkan keahliannya sehingga akan dapat pula meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan. 

3. Hubungan Pendapatan dan Usia 

Dalam hal ini usia seseorang dapat mempengaruhi produktivitas. 

Sehingga dengan semakin tingginya produktivitas akan mempunyai 

kecenderungan meningkatkan pendapatan. Seseorang dinyatakan 

produktif jika sudah berusia 10 hingga 64 tahun, dan produktivitas 

tersebut akan berkurang dengan semakin bertambahnya usia. 

4. Hubungan Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi secara tidak langsung 

pada pendapatan. Jumlah tanggungan keluarga yang harus ditanggung 
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oleh seorang pekerja mempengaruhi motivasi pekerja tersebut dalam 

bekerja pada industri marmer. Semakin banyaknya jumlah keluarga yang 

harus ditanggung maka akan meningkatkan motivasi pekerja untuk 

bekerja lebih giat lagi, misalnya saja dengan cara lembur dan sebagainya. 

Oleh karena itu, jumlah tanggungan keluarga dapat memunculkan 

motivasi kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekerja. 

5. Hubungan Pendapatan dan Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan 

sumberdaya manusia disamping faktor lain seperti ketrampilan, keahlian, 

pelatihan formal mupun non formal, serta pengalaman kerja. Pendidikan 

tidak hanya menambah pengetahuan seseorang, tetapi juga 

meningkatkan keahlian dan ketrampilan kerja. Dengan demikian dapat 

meningkatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi dan juga penghasilan 

yang tinggi pula. 

 

2.1.11 Teori Pendapatan 

Pendapatan keluarga merupakan penghasilan keluarga baik berupa uang 

atau sesuatu yang dapat diuangkan dari usaha anggota keluarga. Besarnya 

tingkat dan jumlah pendapatan keluarga sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan dan jenis pekerjaan.  

Menghitung besarnya tingkat pendapatan satuan waktu tidak terlepas dari 

menghitung besarnya jumlah pengeluaran. Jumlah anggota keluarga non 

produktif sangat mempengaruhi besarnya jumlah penghasilan bersih, hal ini 

disebabkan keluarga mempunyai tanggungan banyak memerlukan konsumsi 

sehari-hari yang tinggi. Rendahnya tingkat pendapatan akan menyebabkan taraf 

hidup yang rendah pula, karena kurangnya pemenuhan fasilitas yang disediakan 

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.  
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Pengertian pendapatan menurut Michael.P.Todaro (1987) para ahli 

ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran pokok distribusi 

pendapatan yang keduanya digunakan untuk tujuan kuantitatif dan analisis (a) 

distribusi pendapatan “perorangan” atau ukuran. (b) distribusi pendapatan 

“fungsional atau distribusi pendapatan”. Berdasarkan peranan masing-masing 

faktor yang didistribusikan (distributive factor share). 

Distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran adalah paling 

umum digunakan oleh ekonom. Distribusi ini menyangkut segi manusia sebagai 

perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Dalam 

konsep ini cara yang dilakukan oleh keluarga atau perorangan untuk 

mendapatkan pendapatan tersebut tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula 

berapa besar masing-masing individu atau rumah tangga menerimanya, 

demikian pula lainnya, seperti bunga, keuntungan, hadiah atau warisan. 

Selanjutnya tempat (pertanian,industri,perdagangan dan jasa) diabaikan pula.  

Bila tuan X dan tuan Y masing-masing menerima pendapatan yang sama 

per tahun, maka kedua orang tersebut dimasukkan ke dalam suatu kelompok 

tanpa mempersoalkan kenyataan bahwa tuan X bekerja 15 jam per hari di 

ladangnya sedangkan tuan Y tidak bekerja sama sekali tetapi menerima bunga 

dari warisan. 

Pengertian pendapatan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan suatu kegiatan perekonomian. Pada hakektnya setiap 

perekonomian itu terdiri atas pemilik faktor produksi serta produsen dan 

konsumen. Pemilik faktor produksi menyediakan input-input untuk digunakan 

dalam proses produksi yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan out 

put yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal ini pemilik faktor produksi 

memperoleh pendapatan berupa upah bagi tenaga kerja.  
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Untuk memahami distribusi pendapatan, pertama-tama kita harus 

menelaah bagaimana pendapatan rumah tangga ditentukan, besarnya gaji 

tergantung pada kemampuan mereka “Richard.G.Lipsey (1987). Pendapatan 

mempunyai dua komponen kuantitas jasa, pendapatan yang ditersedia dan 

harga per unit yang dibayarkan untuknya sebagai contoh, besarnya upah yang 

didapat oleh seorang pekerja tergantung pada jumlah jam kerja dan upah per 

jam yang diterima.  

Distribusi pendapatan menurut fungsi mengacu pada bagian dari 

pendapatan nasional total yang diterima setiap faktor produksi utama, distribusi 

ini memfokuskan pada sumber-sumber pendapatan. Distribusi pendapatan 

menuntut besarnya pendapatan nasional total yang diterima berbagai kelompok 

rumah tangga, distribusi ini hanya menyoroti besarnya pendapatan bukan 

sumbernya. Pendapatan faktor produksi terdiri dari dua unsur, harga yang 

dibayarkan per unit faktor dan jumlah faktor yang digunakan. Penentuan harga 

faktor dan jumlahnya merupakan aplikasi dari teori harga yang sama yang 

digunakan untuk menentukan harga produk dan jumlahya. Pemilik faktor 

produksi serta produsen dan konsumen. Pemilik faktor produksi menyediakan 

input-input yang digunakan proses produksi yang dilakukan oleh produsen. 

Untuk menghasilkan out put (suatu produk) yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Dalam hal ini pemilik faktor produksi memperoleh pendapatan  berupa upah bagi 

tenaga kerja. Seorang produsen yang dapat mengalokasikan faktor-faktor 

produksi dalam kegiatan proses produksi secara efisien akan memperoleh 

pendapatan yaitu berupa keuntungan dari hasil produksinya kepada konsumen 

dan konsumen itu sendiri akan memperoleh kepuasan dari barang yang mereka 

konsumsi tersebut.  

Dalam mikro ekonomi menyatakan; bahwa besarnya pendapatan secara 

ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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Y = P x Q 

Keterangan : 

Y = Pendapatan Total 

P = Harga 

Q = Quantitas 

Dalam hal ini yang dimaksud pendapatan total adalah pendapatan kotor 

yang diperoleh dari penjualan barang. Besar kecilnya pendapatan kotor akan 

berpengaruh pada pendapatan bersih setelah diperhitungkan dengan biaya 

lainnya. Biaya lain-lain disini yang dimaksud adalah semua beban yang 

dikeluarkan oleh pekerja untuk melakukan konsumsi pada setiap harinya setelah 

mendapatkan upah dari hasil produksi. 

 

2.1.12 Teori Produksi 

Produksi dalam pengertian umum adalah segala aktivitas untuk 

menciptakan suatu barang dan jasa. Dalam membicarakan mengenai teori 

produksi menurut Ari Sudarman (1992) hal yang selalu mendapat tekanan 

adalah jumlah output yang selalu tergantung atau merupakan fungsi dari faktor-

faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara output 

yang dihasilkan dan faktor-faktor produksi yang digunakan sering dinyatakan 

dalam suatu fungsi produksi (production function).  

Menurut Samuelson (dalam Aan Herinanda, 2009) hubungan antara 

jumlah input yang diperlukan dan jumlah output yang dapat dihasilkan disebut 

dengan fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan output maksimum yang 

dapat dihasilkan dari sejumlah tertentu input, dalam kondisi keahlian dan 

pengetahuan teknis yang berbeda.  

Sedangkan Soekartawi (1994) mengatakan bahwa fungsi produksi adalah 

hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang 
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menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa output dan variabel 

yang menjelaskan biasanya berupa input. Fungsi produksi ini penting untuk 

mengetahui hubungan antara faktor produksi (input) dan produksi (output) secara 

langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti. Secara 

matematis, hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Y = f (X1, X2,…….,Xi,……Xn) 

Dengan fungsi produksi seperti tersebut, maka hubungan Y dan X dapat 

diketahui dan sekaligus hubungan X1…..Xn dan X  lainnya dapat diketahui. 

Proses produksi pada umumnya membutuhkan berbagai macam jenis 

faktor produksi. Faktor –faktor produksi tersebut dapat diklasifikasikan manjadi 

faktor produksi tenaga kerja, modal, dan bahan mentah. Dalam setiap proses 

produksi, ketiga faktor produksi tersebut dikombinasikan dalam jumlah dan 

kualitas yang tertentu. Untuk lebih mudah, maka faktor produksi dibagi menjadi 

dua macam, yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor 

produksi tetap adalah faktor produksi dimana jumlah yang digunakan dalam 

proses produksi tidak dapat diubah secara cepat, bila pasar menghendaki 

perubahan jumlah output. Misalnya gedung, mesin-mesin, dan tenaga pimpinan 

perusahaan dapat disebutkan sebagi contoh faktor produksi yang bersifat tetap. 

Faktor-faktor produksi ini tidak dapat ditambah atau dikurangi jumlahnya dalam 

waktu relatif singkat. Sedangkan faktor produksi variabel adalah faktor produksi 

dimana jumlahnya dapat diubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai 

dengan jumlah output yang dihasilkan. Misalnya faktor produksi tenaga kerja, 

bahan mentah dapat diklasifikasikan sebagai faktor produksi ini. 

Sedangkan pembagian faktor produksi berdasarkan kurun waktu produksi 

dibagi menjadi dua macam yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kurun 

waktu jangka pendek  adalah menunjukkan kurun waktu dimana salah satu faktor 

produksi atau lebih bersifat tetap. Jadi, dalam kurun waktu ini output dapat 
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diubah jumlahnya dengan jalan mengubah faktor produksi variabel yang 

digunakan dan dengan peralatan mesin yang ada. Yang dimaksud dengan 

jangka panjang adalah kurun waktu dimana semua faktor produksi adalah 

bersifat variabel. Ini berarti dalam jangka panjang, perubahan output dapat 

dilakukan dengan cara mengubah faktor produksi dalam tingkat kombinasi yang 

seoptimal mungkin. Dalam jangka pendek produsen dapat memperbesar output 

yang ada, tetapi dalam jangka panjang, mungkin akan lebih ekonomis baginya 

bila ia menambah skala perusahaan dan tidak perlu manambah jam kerja. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1) Ely Hariyati (2003) dalam “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pengrajin pada Industri Kecil di Desa Dinoyo, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang” menyatakan bahwa besarnya pendapatan 

pada unit usaha industri keramik dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, 

pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan  

2) Chandra Dananjaya (2008) dalam penelitian “Analisa Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pengusaha Kecil Menengah Alas 

Kaki di Desa Wedoro, Sidoarjo” yang menyatakan bahwa pendapatan 

dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, jam kerja dan pengalaman kerja. 

3) Wisnu Dwi Atmaka (2008) dalam “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Pendapatan Pekerja Wanita pada Perusahaan Tube di PT. 

TAMANACO Taman Sepanjang Sidoarjo” bahwa pendapatan pekerja 

wanita dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan dan jam kerja. 

4) Dian Ratih Yuniatma (2009) “Analisis Variabel-Variabel yang 

Mempengaruhi Omset Usaha dan Posisi Bersaing Pada Sentra Industri 

Marmer dan Onyx Tulungagung di Desa Gamping, Kabupaten 
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Tulungagung” menyatakan bahwa omset usaha dipengaruhi oleh tenaga 

kerja, modal, network, koperasi dan harga. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak sekali sentra industri kecil 

menengah. Sentra industri di Kabupaten Tulungagung diantaranya, sentra 

industri marmer, genteng, konveksi, logam, keset dan sebagainya. Sentra 

industri yang paling banyak di Kabupaten Tulunggung adalah industri marmer 

yang khususnya terletak di Kecamatan Campurdarat. Industri marmer di 

Kecamatan Campurdarat rata-rata dimiliki secara pribadi oleh pemilik modal yang 

keuntungannya berupa laba usaha industr marmer tersebut. 

Industri marmer di Kecamatan Campurdarat membuka lapangan kerja 

yang menyerap banyak sekali tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja. 

Dalam setiap industri marmer memiliki beberapa pekerja yang bekerja menurut 

keahlian dan juga ketrampilan yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Pekerja 

memperoleh pendapatan atas pekerjaannya yang berupa upah. Sedangkan 

Industri Marmer 

Pekerja 

Pendapatan/Upah 

Pemilik/ 
pengrajin 

Laba 
Usaha 

Jam Kerja Jumlah Tanggungan Keluarga Usia Masa Kerja Pendidikan 
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untuk pendapatan pekerja pada industri marmer dipengaruhi oleh jam kerja, 

pengalaman kerja, usia, jumlah tanggungan keluarga, dan pendidikan. 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang kebenarannya harus terus diuji secara empiris. 

Berdasarkan pada latar belakang, kajian pustaka dan penelitian terdahulu, dapat 

ditarik suatu dugaan sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Diduga bahwa pendapatan pekerja pada sektor industri marmer dipengaruhi 

oleh faktor: Jam Kerja, Masa Kerja, Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, dan 

Pendidikan. 

2. Diduga bahwa jam kerja merupakan faktor yang paling dominan terhadap 

tingkat pendapatan pekerja. 

 


