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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Industri Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Perannya 
Terhadap perekonomian Indonesia  

 Dalam arti umum, industri sendiri dapat bararti suatu usaha atau kegiatan 

pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, dan atau 

menambah nilai suatu barang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini hasil 

atau produk industri tidak hanya berupa barang saja, tetapi juga dalam bentuk jasa. 

Istilah industri mempunyai dua arti, pertama industri dapat diartikan berupa 

himpunan-himpunan perusahaan yang sejenis. Dan yang kedua, industri dapat 

diartikan sebagai suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif 

yang mengolah bahan mentah menjadi barang atau barang setengah jadi. Kegiatan 

pengolahan di dalamnya dapat bersifat masinal, elektrikal, atau bahkan manual. 

Yang dapat disebut sebagai sektor industri pengolahan (manufacturing), yaitu 

sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan 

pendapatan nasional menurut pendekatan produksi (Dumairy, 1996:227). 

Sedikit sekali Negara-negara berkembang yang menyadari, bahwa usaha 

untuk memajukan dan memperluas sektor industri haruslah sejajar dengan 

pembangunan dan pengembangan sektor lain, terutama pada sektor pertanian, 

karena kedua sektor tersebut saling berkaitan erat. Sektor pertanian yang lebih maju 

dibutuhkan oleh sektor industri, baik sebagai penyedia masukan maupun sebagai 

pasar bagi produk-produk industri. Kelancaran program industrialisasi sangatlah 
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bergantung pula pada perbaikan-perbaikan di sektor-sektor lain, dan seberapa jauh 

perbaikan-perbaikan yang dilakukan mampu mengarahkan dan bertindak sebagai 

pendorong bagi kemunculan industri-industri baru (Dumairy, 1996:228). 

Di negara berkembang seperti Indonesia, Industri kecil dan menengah (UKM) 

merupakan bagian dari sektor industri yang akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus. 

Karena peranya yang vital terhadap perekonomian serta kemampuannya dalam 

mensejahterakan rakyat sekitar melalui lapangan pekerjaan yang diciptakanya. 

Dalam pemerataan distribusi pendapatan sektor industri ini juga mampu 

memberikan peranan atau fungsinya terhadap permasalahan perekonomian 

Indonesia, ini karena sifatnya yang fleraksibel dan mudah diterima sehingga dapat 

membantu dalam sektor penyerapan tenaga kerja selain sektor formal. 

Di Indonesia terdapat berbagai pengertian mengenai industry kecil yang 

didasarkan pada jumlah tenaga kerja, investasi pada peralatan, jenis produk yang 

dihasilkan dan proses dalam memproduksi. Menurut batasan yang diberikan BPS 

(Badan Pusat Statistik) industri kecil adalah suatu usaha atau badan usaha yang 

menggunakan tenaga kerja umumnya sampai 19 orang, kecuali untuk kegiatan 

tertentu, usaha tertentu dan menggunakan penggerak 20 PK ke bawah. 

 Kemudian menurut A.R. Soehoed yang dimaksud usaha industri kecil, adalah 

suatu badan usaha di mana investasi peralatan dan mesin-mesin, tidak termasuk 

gedung dan tanah, paling besar adalah berjumlah Rp. 63.000.000,- yang mana 

setiap investasi Rp. 625.000,- dapat menyerap satu tenaga kerja. 

 Sedangkan untuk industri menengah berdasarkan instruksi presiden RI no. 

10 tahun 1999, adalah industri yang memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 

200.000.000,- sampai dengan Rp. 1 miliar. Kemudian BPS (Badan Pusat Statistik) 
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mendefinisikan industri menengah sebagai suatu unit usaha yang mempekerjakan 

antara 20-40 orang dilihat dari jumlah pekerja. Banyak definisi yang berbeda-beda 

mengenai industri menengah Badan Pusat Statistik mendefinisikan hal ini dari sisi 

jumlah pekerja yang dipekerjakan suatu unit usaha.   

 
2.2 Efisiensi Produksi, Fungsi Produksi dan Faktor-faktor Produksi Dalam 

Kinerja Industri 
 

Istilah “produksi” secara umum diartikan sebagai penggunaan atau 

pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya 

yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, dan dimana atau kapan 

komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat 

dikerjakan oleh konsumen oleh komoditi itu (Miller and Meiners, 2000:251). Produksi 

merupakan transformasi atau perubahan menjadi barang produk atau proses 

dimana masukan (input) diubah menjadi keluaran (output) oleh sebuah perusahaan 

atau industri. Dalam suatu produksi diusahakan untuk mencapai efisiensi produksi, 

yaitu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang paling rendah untuk 

mendapatkan hasil yang optimum. 

Menurut Boediono (2002:64), fungsi produksi adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi (input) 

dengan output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara maematis dapat dituliskan 

sebagai berikut (Boediono, 2002:64):  

Q = f (X1, X2, X3, … Xn)  

dimana : Q = Output  

X1, X2, X3 = Input ke-1,2,3  
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Xn = Input Ke-n 

 Fungsi produksi merupakan hubungan antara output fisik dengan input-input 

fisik. Konsep tersebut dapat didefinisikan sebagai skedul atau persamaan 

matematika yang menunjukkan kuantitas maksimum output yang dihasilkan dari 

serangkaian input (ceteris paribus), (Miller and Meiners, 2000:263). 

 Ada beberapa fungsi produksi yang dipergunakan dalam menganalisa kinerja 

produksi pada industri, salah satunya adalah fungsi produksi Cobb-douglas. Fungsi 

produksi Cobb-Douglas pertama kali diperkenalkan oleh Cobb, C. W dan Douglas, 

P. H, melalui artikelnya yang berjudul “A Theory of Production” pada tahun 1989. 

Fungsi produksi ini adalah suatu fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, di 

mana variabel satu disebut variabel dipenden (Y) dan yang lainnya disebut variabel 

independen (X). penyelesaian hubungan antara Y dan X adalah melalui cara regresi, 

di mana variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X (Algifari, 2003:149) 

 Secara matematis, fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dituliskan sebagai 

berikut (Algifari, 2003:149): 

Q=AKαLβ 

Dimana : Q = variabel yang dijelaskan (output)  

A = konstata 

K = jumlah input K 

L = jumlah iput L 

α = konstata 

β = konstata 
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Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat 

mengaplikasikan fungsi produksi Cobb-Douglas dalam sebuah penelitian, syarat 

tersebut adalah : 

a) Pengamatan variabel penjelas (X) tidak ada yang sama dengan nol, karena 

logaritma dari nol adalah bilangan yang besarnya tidak diketahui (infinite).  

b) Diasumsikan tidak ada perbedaan teknologi pada setiap pengamatan dalam 

fungsi produksi. Apabila fungsi produksi Cobb-Douglas dipakai sebagai 

model suatu pengamatan dan jika diperlukan analisis yang membutuhkan 

lebih dari 1 model, maka perbedaan model tersebut terletak pada intercept 

dan bukan terletak pada kemiringan garis (slope) model tersebut.  

c) Setiap variabel X adalah perfect competation. 

d) Hanya terdapat satu variabel yang dijelaskan yaitu (Y).  

e) Perbedaan lokasi sudah tercakup dalam faktor kesalahan.  

Setiap fungsi produksi pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-

masing, hal tersebut juga terjadi pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi 

produksi yang sering dipakai oleh para peneliti adalah fungsi produksi Cobb-Douglas 

karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain : 

1. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan 

fungsi lainnya. 

2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb-Douglas akan menghasilkan 

koefisien yang juga mencerminkan besaran elastisitas.  

3. Berdasarkan besaran elastisitas tersebut, dapat dilihat tingkat besaran return 

to scale.  
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Selain beberapa kelebihan di atas, fungsi produksi cob douglas juga memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu: 

1. Spesifikasi variabel yang keliru, akan mengakibatkan hasil  elastisitas 

produksi yang  negatif, terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Spesifikasi 

yang tidak tepat akan mendorong terjadinya multikolinearitas pada variabel 

independen yang dipakai.  

2. Kesalahan pengukuran variabel yang terletak pada validitas data. Apakah 

data yang dipakai sudah benar atau sebaliknya, terlalu kebawah atau terlalu 

keatas. Kesalahan ini akan menyebabkan besaran elastisitas menjadi terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. 

3. Dalam prakteknya, permasalahan multikolinearitas akan sulit untuk dihindari, 

meskipun telah diusahakan agar besaran korelasi antar variabel independen 

tidak terlalu tinggi.  

Apabila data yang digunakan adalah data cross section, maka data tersebut 

harus mempunyai variasi yang cukup. Pengukuran atau definisi data dalam hal 

tertentu sulit untuk dilakukan.Data yang digunakan tidak boleh bernilai nol atau 

negatif karena logaritma dari bilangan nol atau negatif adalah tidak terhingga. 

Di dalam sebuah fungsi produksi perusahaan terdapat tiga konsep produksi 

yang penting, yaitu produksi total, produksi marjinal, dan produksi rata-rata. Produksi 

total (Total Product, TP) adalah total output yang dihasilkan dalam unit fisik. 

Produksi marjinal (Marginal Product, MP) dari suatu input merupakan tambahan 

produk atau output yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input tersebut (yang 

bersifat variabel), dengan menganggap input lainnya konstan. Produksi rata-rata 
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(Average Product, AP) adalah output total yang dibagi dengan unit total input 

(Algifari, 2003:127). 

Gambar 2.1 : Fungsi Produksi Total, Rata-Rata, dan Marjinal 

 

Sumber : Miller and Mainers, 2000:272 

 Berdasarkan gambar 2.1 proses produksi dapat dibagi menjadi tiga tahap. 

Tahap I terjadi pada saat kurva MP di atas kurva AP yang meningkat. MP yang 

meningkat menunjukkan MC yang menurun sehingga jika input ditambah maka MP 

akan menghasilkan MC atau tambahan ongkos per unit yang semakin menurun. 

Tidak rasional jika perusahaan melakukan produksi di daerah ini, tahap I akan 

berakhir pada titik di mana MP memotong kurva AP dititik maksimal. Tahap II terjadi 

saat kurva MP menurun dan berada di bawah kurva AP, tapi lebih besar daripada 

nol. Ketika awal tahap kurva AP, efisiensi input variabel mencapai titik puncak . Pada 

akhir tahap ini efisiensi input tetap mencapai puncaknya, saat kurva TP mencapai 
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titik maksimal. Tahap III terjadi saat kurva MP negatif, ini terjadi karena input variabel 

terhadap input tetap terlalu besar sehingga TP menurun. 

 Produsen yang rasional tidak akan melakukan pola produksi pada tahap I 

dan III karena pada tahap I masih bisa menekan ongkos dengan memperbesar 

produksinya dan dengan harga jual yang sama ia bisa meningkatkan keuntungan. 

Pada tahap III ia akan memperolah output yang semakin menurun jika ia  

menambah input variabel. Dengan demikian ia akan mencapai efisiensi produksi jika 

ia melakukan produksi di tahap II (Miller and Meiners, 2000:273). 

 Dalam teori mikroekonomi, istilah teknis untuk instrumen geometri adalah 

isokuan produksi atau isokuan output. Perwujudannya adalah kurva isokuan, adapun 

definisi dari kurva isokuan merupakan sebuah kurva dalam ruang input (input space) 

yang memperlihatkan semua kemungkinan kombinasi dari beberapa macam input 

yang secara fisik dapat menghasilkan suatu tingkatan output (Miller and Meiners, 

2000:274). 

 
 
Gambar 2.2 : Isokuan output 

 

 Modal  
 

 

 

 

 Q1 

    Tenaga kerja 
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Sumber : Millers and Meiners, 2000:274 

Gambar 2.2 menunjukkan sebuah isokuan hipotesis. Sumbu horisontal 

mengukur jumlah tenaga kerja secara fisik yang dinyatakan sebagai arus jasa per 

unit poduksi, sedangkan sumbu vertikal mengukur jumlah fisik modal yang 

dinyatakan sebagai arus jasanya per unit produksi. Isokuan ini ditarik khusus untuk 

tingkat output Q1. Setiap titik pada kurva isokuan tersebut melambangkan kombinasi 

modal dan tenaga kerja dalam berbagai variasi yang selalu menghasilkan output 

sebanyak Q1 (Miller and Meiners, 2000:274). 

Menurut McEachern (2001:31), jika dalam perekonomian menggunakan 

sumber daya dan teknologi yang ada secara efisien untuk memproduksi barang 

konsumsi dan kapital. Keadaan tersebut akan menunjukkan kemungkinan dalam 

produksi atau the production possibilities frontier. Seperti kurva yang ditunjukkan 

pada gambar 2.3  

 
 

Gambar 2.3 : Efisiensi dalam Production Possibilities Frontier  
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Sumber: McEachern, 2001:31 

Secara impisit, dalam efisiensi ekonomi (economic efficiency), terkandung 

gagasan yang terbaik adalah yang paling hemat biaya (least cost). Dalam kalimat 

lain, pada setiap tingkatan output (Produksi), suatu perusahaan akan memiliki 

proses produksi yang secara ekonomis efisien jika perusahaan itu memanfaatkan 

sumber daya yang biaya untuk setiap unit outputnya (berapapun total outputnya) 

paling murah atau rendah. Atau bias juga dikatakan, suatu proses produksi akan 

efisien secara ekonomis pada suatu tingkatan output apabila tidak ada proses lain 

yang dapat menghasilkan output serupa dengan biaya lebih murah (Miller and 

Meiners, 2000:262)  

Faktor produksi adalah jenis-jenis sumber daya yang digunakan dan 

diperlukan dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, faktor produksi 

tetap (fixed input) adalah faktor produksi yang kuantitasnya tidak bergantung pada 

jumlah yang dihasilkan dan input tetap akan selalu ada meskipun output turun 

sampai dengannol. Kedua, faktor produksi variabel (variabel input), yaitu faktor 

produksi yang jumlahnya dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat dan sesuai 

dengan jumlah output yang dihasilkan (Miller and Meiners, 2000:259-260) 

Secara umum modal merupakan aspek biaya yang tidak dapat dihilangkan 

dalam produksi sebuah industri. Menurut Atmaja (2008:115) Modal merupakan dana 

yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan.  

Kemudian Menurut Martono dan Harjito.(2003:201), modal adalah biaya riil 

yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal 
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dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba yang ditahan mendanai 

suatu investasi atau operasi perusahaan.  

Dalam hal ini modal dapat berupa modal asing yang berasal dari pinjaman 

para kreditur, supplier, perbankan. Ataupun modal sendiri yang berasal dari pihak 

perusahaan baik dari pemilik perusahaan maupun laba yang tidak dibagi. 

Dalam proses produksi pada industri tidak menuntut kemungkinan untuk 

membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksinya, karena tanpa adanya 

sumber daya manusia yang memadai dalam hal ini tenaga kerja, maka kegiatan 

produksi tidak akan dapat berjalan dengan lancar. 

Menurut teori klasik Adam Smith, dalam Mulyadi (2003:4) berpendapat 

bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran 

bangsa-bangsa. Karena dengan SDA yang memadai tanpa ada sumber daya 

manusia yang pandai dalam mengolahnya, maka SDA tersebut akan sia-sia. Dalam 

kaitannya dengan industri, sumber daya manusia merupakan tenaga kerja atau 

faktor produksi yang berpengaruh dalam proses produksi. 

Sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. 

Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian tentang usaha kerja 

atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM 

mencermikan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam kurun waktu 

tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM lebih 

berhubungan kepada seberapa mampu manusia dalam bekerja untuk memberikan 

jasa atau usaha kerja tersebut. Kedua pengertian tersebut mengandung aspek 

kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas 
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dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk diproduksi serta menegaskan 

bahwa SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi (Simanjuntak, 1985:1). 

Menurut Mulyadi (2003:59), tenaga kerja atau manpower adalah penduduk 

dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu 

Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga 

kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari 

pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus 

rumah tangga (Simanjuntak, 1985:2). 

Bahan baku merupakan aspek penting yang diperlukan sebuah industri, baik 

industri besar, menengah maupun kecil dalam melakukan proses produksinya. 

Dengan input bahan baku yang seminimal mungkin sebuah proses produksi dalam 

industri dapat menghasilkan output yang semaksimal mungkin. Dan dalam 

pengertiannya bahan baku sendiri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak 

diolah yang dapat dimanfaakan sebagai sarana dalam produksi dalam sebuah 

industri 

 Seperti halnya pada industri rotan, bahan baku merupakan aspek penting 

dalam proses produksinya. Karena bahan baku dari indsutri ini merupakan bahan 

mentah berupa kayu damar yang diperoleh dari sumber daya alam dan sangat 

bergantung pada ketersediaannya. Banyak aspek dan kendala yang dialami industri 

rotan dalam memperoleh bahan tersebut, sehingga hubungan korelasinya sangatlah 

besar ketergantungan proses produksi pada industri rotan terhadap ketersediaan 

bahan bakunya. 
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Menilai seseorang bekerja ataukah menganggur semata-mata berdasarkan 

apakah ia mempunyai pekerjaan atau tidak, sesungguhnya kuranglah memadai. 

Pendekatan semacam itu mengabaikan kadar pemanfaatan tenaga kerja yang 

bersangkutan. Seseorang bisa saja tergolong menganggur karena ia bekerja atau 

mempunyai pekerjaan. Akan tetapi jika dalam bekerja itu tenaganya tidak 

termanfaatkan secara optimal, maka sesungguhnya ia setengah menganggur atau 

menganggur secara terselubung. Oleh karenanya, jam kerja yang dicurahkan perlu 

turut dipertimbangkan. 

Jam kerja dapat diartikan sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai 

baru pada suatu unit sumber daya serta pengubahan atau penambahan nilai pada 

suatu unit alat pemenuhan kebutuhan yang ada (http://www.scribd.com). 

 Dalam hubungannya dengan faktor produksi dalam proses produksi industri 

rotan, jam kerja merupakan faktor produksi yang penting, semakin lama jam kerja 

yang digunakan untuk menghasilkan ouput dalam sekali proses produksi. Maka 

semakin rendah pula tingkat produksinya dalam menghasilkan output. 

 
2.3 Efisiensi Usaha Pada Usaha Kerajinan Rotan 

 
 Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu industry atau 

perusahaan dalam mengukur skala produksinya, tidak terkecuali dalam kinerja 

produksi pada industri usaha kerajinan rotan. Sehingga untuk kedepanya skala ini 

dapat dijadikan dalam penentuan bagi skala dalam proses produksinya. Sseorang 

produsen yang rasional tentunya tidak mungkin menambah inputnya, kalau 

tambahan output yang dihasilkan tidak menguntungkan atau tidak efisien.  

http://www.scribd.com/
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 Kemudian menurut Miller and Mainers (2000:261), efisiensi lebih tertumpu 

pada hubungan antara output dan input-input. Dalam kaitannya yang bertumpu pada 

hubungan antara ouput dan input, efisiensi terbagi menjadi efisiensi teknis dan 

efisiensi ekonomis. Secara definitif, efisiensi teknis (technical efficiency) 

mengharuskan atau mensyaratkan adanya proses produksi yang dapat 

memanfaatkan input yang lebih sedikit demi menghasilkan output dalam jumlah 

yang sama, sedangkan efisiensi ekonomis secara definitive jika suatu perusahaan 

dapat memanfaatkan sumber daya yang biaya untuk setiap unit outpunya 

(berapapun total outputnya) paling murah atau rendah (Miller and Maines, 2000:262) 

dalam terminologi ilmu ekonomi menurut Soekartawi (2005:47) efisiensi 

dibagi menjadi 3 macam yaitu: 

1. Efisiensi Teknis, yaitu di mana jika dalam penggunaan faktor produksi yang 

dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. 

2. Efisiensi Alokatif, efisiensi alokatif menerangkan tentang hubungan biaya dan 

output. Efisiensi harga tercapai jika suatu perusahaan mampu 

memaksimalkan keuntungan dengan menyamakan nilai produksi marjinal 

setiap faktor produksi dengan harganya. 

3. Efisiensi Ekonomis, suatu keadaan di mana tercapainya efisiensi teknis dan 

efisiensi harga dalam usaha produksi. 

Proses produksi dalam industri kerajinan rotan sangatlah dipengaruhi oleh 

ketersediaan faktor-faktor produksinya, karena tanpa adanya faktor tersebut dapat 

dipastikan industri tersebut berhenti dalam proses produksinya. Banyak sekali 
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kendala dalam memenuhi ketersediaan faktor-faktor produksi industri rotan tersebut, 

baik secara internal maupun eksternal. 

Seperti halnya industri rotan di sentra kerajinan rotan balearjosari, perlu 

adanya efisiensi usaha dalam proses produksinya. Karena dengan 

mempertimbangkan aspek efisiensi tersebut, industri rotan akan berusaha untuk 

mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor dalam proses produksinya guna 

mencapai keadaan yang efisiensi baik dalam ekonomis, teknis, maupun harganya.  

Efisiensi usaha dalam industri kerajinan rotan merupakan salah satu indikator 

penting, untuk menganalisa kinerja usaha pada industri tersebut. Dan juga sebagai 

sarana untuk lebih mengoptimalisasi faktor-faktor produksi dalam menghasilkan 

output yang sebanyak-banyaknya. 

  
2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penilitian yang dijadikan sebagai referensi antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Alviya (2011), Adnan (2008), serta Legiman (2003) 

Alviya (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Efisiensi dan produktivitas 

industri kayu olahan indonesia periode 2004 – 2007 dengan pendekatan non 

parametric Data Envelopment Analysis”. Berdasarkan hasil penelitiaanya, diperoleh 

bahwa besarnya rata-rata efisiensi perusahaan pada industri kayu olahan periode 

2004-2007 mengalami perubahan. Pada tahun 2004-2005 indsutri kayu olahan 

cenderung memiliki tingkat efisiensi yang sama, kemudian menurun pada tahun 

2006 dan meningkat pada tahun 2007. Perusahaan yang memiliki nilai efisiensi 

maksimal, yaitu 1 atau 100% bahwa perusahaan beropersai tepat pada frontier atau 

efisien. Dari 181 perusahaan kayu olahan yang diobservasi ada sekitar 22-25% 

perusahaan yang beroperasi secara efisien atau tepat pada frontier, selama periode 
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2004-2007. Menurunya efisienis industri kayu olahan pada tahuun 2006 antara lain 

disebabkan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara BBM 

merpakan faktor yang penting dalam kegiatan produksi industri kayu olahan.  

 Sedangkan untuk produktivitas dari industri kayu olahan selama periode 

2004-2007 rata-rata perusahaan pada industri kayu olahan, cenderung mengalami 

penurunan dalam produktivitasnya. Selama kurun waktu 2004-2005 terjadi 

penurunan produktivitas 5,1% kemudian mengalami peningkatan sebesar 28,1% 

pada periode 2005-2006, dan kembali mengalami penurunan sebesar 30,2% pada 

periode 2006-2007. Secara rata-rata produktivitas pada industri kayu olahan 

mengalami penurunan sebesar 5,3% selama periode 2004-2007. 

 Adnan (2008), dalam penelitiannya yang berjudul “Kinerja industri kerajinan 

ukir di Kota Palembang”. Dari hasil analisa penilitannya diperoleh bahwa faktor 

keberlangsungan bahan baku merupakan masalah yang dihadapi industri kerajinan 

ukir terutama ketersedian bahan baku kayu, sementara itu bahan baku penolong 

dalam proses produksi industri ukir yang dominan antara lain lem kayu, cat dan 

busa. Besar kecil dari output yang dihasilkan juga akan mempengaruhi biaya yang 

harus dikeluarkan, dan berdampak pula pada omzet yang dihasilkan. Besar kecilnya 

output dari industri kerajinan ukir sangat berpengaruh pada biaya yang akan 

dikeluarkan dan omzet yang dihasilkan. Untuk memproduksi output, industri 

kerajinan ukir menggunakan bahan baku dan bahan penolong. Untuk kinerja dari 

industri kerajinan ukir dapat diukur melalui tiga indikator yaitu produktivitas, nilai 

tambah, dan efisiensi.  

 Legiman (2003), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis efisiensi 

pemanfaatan input dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi industri kecil 
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(studi kasus pada sentra industry kecil keramik Kabupaten Klaten tahun 2002)”. Dari 

hasil analisa penelitiannya diperoleh bahwa variable bebas berupa tenaga kerja, 

tanah liat, dan kayu bakar berpengaruh signifikan terhadap variabel produksi 

keramik. Dan efisiensi pemanfaatan inpunnya sendiri meliputi beberapa variabel 

antara lainnya: 

1. Efisiensi pemanfaatan input tenaga kerja  

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai pemanfaatan input tenaga kerja 

sebesar 1,588. Nilai pemanfaatan input ini lebih besar dari 1, hal ini 

menunjukkan bahwa pemakaian factor input tersebut belum efisien atau 

dapat disimpulkan bahwa pemakaian tenaga kerja pada sentra industri ini 

belum efisien sehingga keuntungan yang diperoleh pengusaha belum 

maksimal. 

2. Efisiensi pemanfaatan input tanah liat dari hsil pengolahan data diperoleh 

nilai efisiensi pemanfaatan input tanah liat 2,38, nilai tersebut lebih besar dari 

1, hal ini menunjukkan pemakaian factor input tersebut belum efisien. 

Sehingga kemampuan pengusaha untuk memperoleh keuntungan dalam 

usahanya belum maksimal. 

3. Efisiensi pemanfaatan input kayu bakar 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan nilai efisiensi pemanfaatn input 

kayu bakar 3,786. Dapat dikatakan nilai efisiensinya melebihi 1, sehingga 

dapat dikatakan pemakaian faktor input tersebut belum efisien, dan 

kesempatan untuk pengusaha dalam memperoleh keuntungan yang 

maksimal menjadi sulit.  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi pada sentra 

industry keramik Kabupaten Klaten, anatara lain: 

1. Pengaruh modal terhadap nilai efisiensi produksi keramik 

Dari hasil penelitian pada pembahasnya diperoleh bahwa besarnya modal 

berpengaruh positif signifikan (0,000) terhadap nilai efisiensi produksi 

keramik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya modal sangat 

berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai efisiensi produksi keramik. 

2. Pengaruh tingkat pendidikan pengusaha terhadap nilai efisiensi produksi 

keramik 

Tingkat pendidikan pengusaha berpengaruh positif signifikan (0,001) 

terhadap nilai efisiensi produksi keramik. Sehingga melihat dari hasil 

pembahasan ini tingkat pendidikan yang di tempuh pengusaha sangat 

berpengaruh terhadap nilai efisiensi produksi keramik 

3. Pengaruh pengalaman kerja pengusaha mengelola perusahaan terhadap 

nilai efisiensi produksi keramik 

Dari hasil pembahasan penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman kerja 

pengusaha dalam mengelola perusahaan berpengaruh postif tau signifikan 

sebesar (0,007) terhadap nilai efisiensi produksi keramik. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semakin lamanya pengusaha dalam mengelola 

perusahaan atau berpengalaman dalam mengelola perusahaan maka akan 

berpengarunh juga pada nilai efisiensi produksi keramik. 

  
2.5 Kerangka Pikir 

 Produksi merupakan suatu proses transformasi input menjadi output. Dengan 

faktor-faktor produksi yang ada sistem produksi suatu industri atau usaha dapat 
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berjalan, tidak terkecuali proses produksi pada industri kerajinan rotan yang juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang antara lainya ketersediaan bahan baku, 

tenaga kerja, modal, serta waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi atau jam 

kerja. Proses produksi yang dilakukan baik oleh industri kecil,menengah maupun 

besar tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, dan di sinilah kinerja 

suatu industri mempunyai peranan yang vital. Karena semakin bagus kinerja industri 

dalam  kegiatan produksi maka pemanfaatan faktor-faktor produksinya juga semakin 

optimal. Sehingga industri tersebut akan mencapai efisiensi dalam usahanya yang 

mengarah kepada keberlanjutan usaha. 

Gambar 2.4 : Kerangka pikir  
 

 

 

 

 

 

Sumber : Ilustrasi Penulis 

2.6 Hipotesis 

 Dari permasalahan yang di hadapi oleh industri rotan di sentra industri rotan 

Balearjosari Kota Malang pada uraian sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa 

hipotesis, antara lainnya : 

Pemenuhan produksi 

untuk permintaan 

konsumen 

Pemanfaatan faktor-

faktor produksi 

Kinerja 

 industri 

Efisien 

Efisiensi usaha dan 
Keberlanjutan usaha 

Tidak efisien 

Jika terjadi terus 

menurus kemungkinan 

akan tidak 

berlangsung usahanya 

atau tutup 
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1. Diduga bahwa efisiensi usaha pada industri rotan di sentra industri rotan 

Balearjosari Kota Malang masih belum optimal pada penggunaan faktor-

faktor produksinya. Sehingga keberlanjutan dari industri-industri rotan pada 

sentra tersebut terancam untuk menutup usahanya atau gulung tikar. 

2. Diduga bahwa implikasi pemanfaatan variabel input dan output pada industri 

rotan kurang optimal sehingga berpengaruh dalam efisiensi usahanya. 

 


