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ABSTRAKSI 

 
Hemin Slamet Wiyono, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Program Sarjana 
Universitas Brawijaya, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 
Pengusaha Kompor (Study Kasus Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang 
Jawa Timur), Dosen Pembimbing :DR Khusnul Ashar, SE., MA. 
 

Dalam kurun waktu terakhir ini sektor informal di daerah perkotaan Indonesia 
menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli membengkaknya sektor 
informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam 
menyerap pertambahan angkatan kerja di perkotaan. Apabila dikaitkan dengan situasi 
perekonomian yang masih lesu seperti ini, keberadaan sektor informal mampu menjadi 
tulang punggung perekonomian bangsa. Salah satu sektor informal yang mampu 
menyerap tenaga kerja di daerah perkotaan adalah unit usaha pengrajin Kompor. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan usaha Kompor di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang. Hasil 
pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa pada persamaan regresi linier berganda 
tidak terdapat masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi disamping 
itu juga persamaan regresi linier berganda ini lolos uji kenormalan. Berdasarkan hasil uji 
F didapat bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat. Sedangkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel modal 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dimana koefisien variabel 
bebas modal sebesar 0,233 yang berarti bahwa kenaikan usia sebesar satu satuan maka 
akan menaikkan pendapatan usaha kompor sebesar Rp 0,233. Variabel tenaga kerja, jam 
kerja dan pengalaman kerja secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat. Dengan koefisien variabel masing-masing yaitu tenaga kerja sebesar 
18467,9 yang berarti bahwa jika ada kenaikan tenaga kerja sebesar satu satuan maka akan 
meningkatkan pendapatan usaha kompor sebesar Rp 18467,9. Koefisien variabel jam 
kerja sebesar 170007,9 yang berarti bahwa dengan kenaikan jam kerja sebesar satu satuan 
maka akan menambah pendapatan usaha kompor sebesar Rp 170007,9. Sedangkan 
koefisien variabel pengalaman kerja adalah sebesar 55885,513 yang berarti bahwa 
kenaikan pengalaman kerja sebesar satu satuan maka akan menaikkan pendapatan usaha 
kompor sebesar Rp 55885,513. 

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha kompor di 
Desa Merjosari Malang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 
pemerintah dan perajin kompor khususnya dalam menangani permasalahan yang 
berhubungan dengan pendapatan usaha kompor. 
 
Kata Kunci : Pendapatan, Modal, Tenaga Kerja, Jam Kerja, dan Pengalaman Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hakekat pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus 

menerus dan merupakan perbaikan ke arah yang lebih baik. Sedangkan tujuan 

pembangunan secara umum adalah menciptakan kemakmuran masyarakat yang adil dan 

merata. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan adalah mengenai peningkatan taraf hidup dan 

pemerataan pendapatan masyarakat. Usaha-usaha pemerintah telah banyak dilakukan 

untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan melaksanakan pembangunan di 

segala bidang kehidupan dan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang 

didukung oleh pembangunan di bidang-bidang yang lainnya. Sebagaimana telah 

ditetapkan dalam GBHN maka pembangunan ekonomi di dalam rangka pembangunan 

Nasional Jangka Panjang mempunyai sasaran utama mencapai keseimbangan antara 

bidang-bidang pertanian dan bidang industri (Hadi Prayitno, 1987 : 51). 

Krisis ekonomi yang melanda sebagian negara Asia di penghujung tahun 1997 telah 

melahirkan ide-ide baru bagi pemikir dan pelaku ekonomi untuk mencari pemecahan 

terhadap masalah ini. Para ahli berpendapat bahwa permasalahan ini terjadi karena 

kesalahan pemilihan strategi pembangunan yang hanya memacu pada pertumbuhan 

ekonomi dengan mengandalkan sektor industri manufaktur berskala menengah dan besar 

saja. Padahal jika kita telusuri lebih lanjut, usaha kecil atau 
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sektor informal juga memegang peranan yang penting dalam perekonomian suatu 

negara terutama dalam negara yang sedang berkembang. 

Apabila dikaitkan dengan situasi perekonomian yang masih lesu seperti ini, 

keberadaan sektor informal mampu menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, 

seperti apa yang dinyatakan oleh Simanjuntak, P. (1985), dimana dalam situasi ekonomi 

yang lesu, sektor informal dapat berfungsi sebagai katub pengaman dalam menampung 

ledakan penduduk yang masuk pasar kerja, sementara menunggu kegiatan ekonomi 

membaik. 

Dalam kurun waktu terakhir ini sektor informal di daerah perkotaan Indonesia 

menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli membengkaknya sektor 

informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam 

menyerap pertambahan angkatan kerja di perkotaan. Sedangkan pertambahan angkatan 

kerja di kota, sebagai akibat migrasi desa ke kota, lebih pesat daripada pertumbuhan 

kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran yang diikuti dengan membengkaknya 

sektor informal di perkotaan. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Kesempatan Kerja Menurut Jabatan 

Kota Malang 
2003-2005 

Jabatan 2003 2004 2005 
1. Profesional/Profesional 

2. Kepemimpinan/Ketatalaksanaan/ 

Leadership 

3. Pelaksana dan Tata 

Usaha/Administration 

4. Tenaga Penjualan/Pembelian/Sales 

and Buyers 

35.716 

 

589 

 

32.474 

 

17.622 

35.869 

 

592 

 

32.613 

 

17.697 

35.957 

 

593 

 

32.692 

 

17.740 
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5. Pengusaha Pabrik 

6. Tenaga Pertanian/Agriculture 

Worker 

7. Tenaga Produksi dan Operator 

Angkutan/Operator 

Transportation 

8. Lain-lain/Others 

173.161 

 

81.276 

 

 

53.341 

195.202 

173.903 

 

81.624 

 

 

53.570 

196,038 

174.328 

 

81.824 

 

 

53.701 

196,518 
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Malang 

 

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa sektor Pengusaha Kompor merupakan 

sektor kedua yang paling banyak atau berkembang dalam memberikan kesempatan kerja 

di Kota Malang. Salah satu kegiatan ekonomi di sektor  Pengusaha kompor dan 

merupakan sektor informal yang mampu mengurangi masalah pengangguran dan dapat 

menopang perekonomian bangsa adalah jenis usaha Pengusaha kompor dimana sifat 

usaha ini adalah padat karya. Meskipun sifat usaha ini adalah padat karya namun untuk 

melakukan kegiatan ini tidaklah mudah, seseorang yang beraktifitas dalam usaha kompor 

ini harus memiliki skill khusus tersendiri. Jenis usaha ini mampu bertahan dalam situasi 

krisis yang melanda Bangsa Indonesia, hal ini disebabkan karena sektor ini tidak terkait 

dengan kegiatan ekonomi negara lain, sehingga tidak terdapat hutang luar negeri dan 

bahan baku yang digunakan bukan bahan baku impor, sehingga sektor ini mampu 

bertahan dalam kondisi krisis. 

Walaupun mampu untuk bertahan dalam kondisi krisis, para pelaku usaha kompor masih 

mengalami kendala dalam menjalankan usahanya yaitu : Pertama, 
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kendala yang berasal dari internal kompor seperti keterbatasan atas modal kerja, 

keterbatasan atas tenaga kerja, dan keterbatasan pengalaman kerja yang mempunyai 

pengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh. Kedua, permasalahan yang 

disebabkan oleh kondisi eksternal usaha kompor seperti banyaknya pesaing, kondisi 

perekonomian yang tidak stabil yang kurang mendukung untuk usaha kompor. 

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan yang ada di sekitar lingkungan usaha 

kompor maka dalam penelitian ini, penulis akan meneliti dan mengkaji lebih lanjut lagi 

tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan usaha kompor, dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari untuk memasak dan sebagainya. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik adanya 

permasalahan yang akan dibahas dan diteliti lebih lanjut yaitu : 

”faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan usaha kompor?” 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan 

usaha kompor. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk bisa mengelolah modal/pendapatan dan bisa mengembangkan  di daerah  

usaha kompor. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pihak usaha kompor terutama mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan usaha kompor agar 

pendapatannya dapat ditingkatkan melalui usaha lain. 

3. Sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya baik dari segi pandangan maupun 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah pendapatan usaha kompor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1. 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 (1986 : 546) bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah : 

1. Hasil pencarian (usaha dan sebagainya). 

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

A. Pengertian Upah menurut Perundang-undangan. 

Pengertian upah menurut peraturan Pemerintah No.8 1981 tentang perlindungan 

upah, disebutkan bahwa Upah adalah imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk 

pekerjaan atau jasa yang telah atau 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. 

B. Pengertian Pendapatan menurut BPS di perinci sebagai berikut :  

 Pendapatan berupa Uang yaitu sebagai penghasilan berupa uang yang sifatnya 

reguler dan biasanya diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi yaitu melalui 

pendapatan : 
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1. Gaji dan upah yang diperoleh kerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan 

dan kerja kadang-kadang. 

2. Dari usaha sendiri, yang meliputi hasil bersih usaha sendiri, komisi, 

penjualan dari kerajinan rumah tangga. 

3. Dari hasil Investasi seperti bunga modal, tanah. 

4. Dari keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial. 

 Pendapatan berupa barang adalah sebagai penghasilan yang sifatnya reguler dan 

biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam bentuk 

barang dan jasa. Barang/jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun 

tidak disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa tersebut. 

 Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa 

pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang, 

kiriman uang, hadiah, warisan, menang judi. (Mulyanto Sumardi dan Hans, 1982 : 

92-93) 

C. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro yaitu : 

 Menurut Ekonomi Makro Pendapatan yaitu merupakan upah/gaji atau penghasilan 

yang diperoleh keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber 

tenaga kerja yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional. 

(Soediyono, 1992 : 19). 

Menurut Ekonomi Mikro Pendapatan yaitu ada dua pengertian, Pendapatan Nominal 

(Money Income) dan Pendapatan Riel (Riel Income). Pendapatan Nominal yaitu 

pendapatan yang diukur dalam satuan uang, 
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 sekian rupiah per minggu atau per tahun. Pendapatan Riel yaitu merupakan daya 

beli dari pendapatan nominalnya, yaitu banyaknya barang dan jasa yang dapat 

dibeli dengan pendapatan nominal itu. (Lipsey, 1987 : 152). 

Pendapatan adalah penghasilan keluarga/perseorangan yang berbentuk uang 

maupun dalam bentuk lain yang diuangkan dari hasil usaha yang dilakukan 

perseorangan/anggota keluarga. 

 

2.1.2. Sektor Informal  

Sektor informal di perkotaan tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan W. 

Arthur Lewis yang sering disebut sebagai teori “two sector surplus labour” (Todaro, 

1983). Di dalam model tersebut perekonomian dibagi menjadi dua sektor yaitu : 

1. Sektor tradisional pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk yang bercirikan 

produktivitas marginal tenaga kerja nol.  

2. Sektor industri modern perkotaan yang produktivitasnya tinggi sebagai tempat 

penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor 

tradisional. 

Penekanan dari model tersebut adalah terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor 

tradisional ke sektor industri perkotaan yang menyebabkan naiknya jumlah angkatan 

kerja di perkotaan. Pengalihan itu bisa terjadi karena di sektor industri modern selalu 

terbuka kesempatan kerja akibat perluasan output dari investasi baru yang dilangsungkan. 

Peningkatan investasi tersebut dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor 

modern dari sektor upah.  
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Konsep sektor informal menurut Tadjuddin Noer Effendi dan Masri Singarimbun 

(1995), pertama kali digunakan oleh Keith Harth dalam penelitian di suatu kota di Ghana. 

Konsep ini muncul pada tahun 1970-an sebagai akibat perdebatan dalam menjelaskan 

kemiskinan di kota  di negara-negara berkembang. Ia pertama kali memperkenalkan 

pembagian kegiatan ekonomi ke dalam sektor “informal” dan sektor “formal”. Istilah 

sektor informal merupakan salah satu bentuk pengembangan dari konsep tradisional 

(Prijono Tjiptoherijanto : 1989). 

Friedman dan Sullivan seperti yang dikutip oleh Tadjuddin Noer Effendi dan Masri 

Singarimbun (1995) mengajukan konsep informal berdasarkan status pekerjaan pada tiap 

kegiatan individu yang dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Konsep tersebut dapat 

diilustrasikan pada Gambar 2.1 di bawah ini :  

Gambar 2.1 

Konsep Sektor Informal Friedman dan Sullivan 

 

  

Sumber : Tadjuddin Noer Effendi dan Masri Singarimbun, Sumber Daya 
Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 
Hal : 80. 

 

Sedangkan Breman mengajukan konsep sektor informal dengan membedakan 

pekerja sektor informal berdasarkan kondisi sosial ekonomi tiap kelompok pekerja ke 

dalam tiga kelompok. Konsep Breman mengenai sektor informal dapat diilustrasikan 

pada Gambar 2.2 berikut ini.  

Kelompok Pengusaha Kecil 
Dengan Usaha Sendiri Tanpa 

Modal atau Modal Kecil 

Pekerja Usaha Sendiri atau 
Buruh Tidak Tetap 

Sektor Informal 
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Gambar 2.2 

Konsep Sektor Informal Breman 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Tadjuddin Noer Effendi dan Masri Singarimbun, Sumber Daya Manusia 
Peluang Kerja dan Kemiskinan, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, Hal : 80. 

2.1.2.1. Definisi Sektor Informal 

Untuk memperjelas pemahaman tentang sektor informal berikut beberapa 

pengertian dari beberapa ahli. Istilah sektor informal sering dianggap sebagai manifestasi 

dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Oleh karena 

itu, mereka memasuki kegiatan berskala kecil di kota terutama bertujuan untuk mencari 

kesempatan kerja dan pendapatan daripada mencari keuntungan Sethurahman (1988 : 9). 

Sedangkan menurut International Labour Organization  (ILO), sektor informal dianggap 

sebagai sektor golongan masyarakat miskin, suatu sektor dari sisi si miskin, oleh si 

miskin dan untuk si miskin. 

Sethurahman (1988 : 9) mendefinisikan : “Sektor informal terdiri dari unit-unit 

usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan 

tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri. Dalam 

usahanya itu sangat dihadapkan pada berbagai kendala seperti faktor modal, fisik, faktor 

pengetahuan dan faktor ketrampilan”. Selain itu Iwan P Hutajulu (1987) mendefinisikan : 

Sektor informal adalah suatu bidang kegiatan 

Kelompok Pengusaha 
Kecil Dengan Usaha 

Sendiri Tanpa Modal atau 
Modal Kecil 

Kelompok Pekerja 
Miskin YangKegiatannya 

Cenderung Melanggar 
Hukum 

Kelompok Pekerja 
Berusaha Sendiri Dengan 

Modal Dan Memiliki 
Ketrampilan 

Sektor Informal 
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ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan 

ketrampilan tinggi dan tidak memerlukan surat ijin, serta modal besar untuk 

memproduksi barang dan jasa. Hidayat (1988) mendefinisikan : “Sektor informal adalah 

unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi (tarif proteksi, 

kredit dan bunga rendah, bimbingan penyuluhan, hak paten perlindungan dan lainnya) 

dari pemerintah”. 

Berdasarkan pengertian sektor informal dari berbagai pendekatan tersebut di atas, 

maka usaha sektor informal merupakan unit usaha ekonomi yang dilakukan oleh 

perseorangan atau usaha keluarga yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi 

barang atau jasa, dengan usaha skala kecil, modal terbatas, teknologi dan ketrampilan 

sederhana. 

Pentingnya peranan sektor informal ini sejalan dengan ungkapan Sukirno (1986), 

dengan landasan teori Lewis tentang perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yang 

salah satunya adalah pertanian yang subsisten. Sukirno mengungkapkan bahwa pada 

negara-negara sedang berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebihan dan jumlah 

penduduk yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan modal dan kekayaan alam yang 

tersedia, sehingga menyebabkan produktivitas sebagian tenaga kerja sangat kecil, nol, 

atau negatif. Maka apabila sebagian tenaga kerja tersebut dipindahkan pada kegiatan lain, 

produksi dalam sektor pertama tidak akan menurun. 

 

2.1.2.2. Ciri-ciri Sektor Informal  

Menurut International Labour Organization (ILO : 1972), aktivitas-aktivitas 

informal tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan di pinggiran kota-kota besar, 
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tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai 

dengan: mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik sendiri, 

operasinya dalam skala kecil, padat karya, dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan 

dapat diperoleh di luar sistem formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan 

pasarnya bersifat kompetitif.  

Hidayat (1988), memberikan ciri-ciri dari usaha sektor informal, yaitu : 

1. Kegiatannya tidak terorganisir dengan baik 

2. Pada umumnya tidak mempunyai ijin usaha 

3. Pola usaha tidak teratur baik lokasi ataupun jam kerja 

4. Biasanya tidak terkena kebijaksanaan dari pemerintah karena bertujuan   

membantu golongan ekonomi lemah. 

5. Unit usahanya mudah beralih ke subsektor lain 

6. Skala operasinya relatif kecil karena modal dan perputaran usahanya juga 

relatif kecil. 

7. Tidak memerlukan pendidikan formal karena hanya berdasarkan 

pengalaman sambil bekerja. 

8. Pada umumnya bekerja sendiri atau dibantu oleh pekerja keluarga lain yang 

tidak dibayar. 

9. Bermodal sendiri atau dari lembaga keuangan tidak resmi. 

10. Sebagian besar hasil produksi atau jasanya hanya dinikmati oleh masyarakat 

berpenghasilan rendah dan sebagian masyarakat menengah. 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Simanjuntak (1985). Beliau 

membedakan sektor informal dan sektor formal sebagai berikut: Sektor formal 
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atau modern mencakup perusahaan-perusahaan yang mempunyai status hukum 

pengakuan dan ijin resmi, umumnya berskala besar. Sebaliknya usaha-usaha yang 

tergolong sektor informal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Kegiatan  usaha umumnya sederhana, tidak tergantung pada kerjasama 

banyak orang dan sistim pembagian kerja yang ketat. Dengan demikian 

dapat dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau usaha bersama 

antara beberapa orang atas kepercayaan tanpa perijinan tertulis. 

2. Skala usaha relatif kecil, modal kerja dan omzet penjualan umumnya 

kecil, serta dapat dilakukan secara bertahap. 

3. Usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai ijin usaha seperti 

halnya bentuk usaha firma atau perusahaan terbatas. 

4. Bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di perusahaan formal. 

5. Tingkat penghasilan di sektor informal umumnya rendah, walaupun 

tingkat keuntungan kadang-kadang cukup tinggi, akan tetapi omzet 

penjualan relatif kecil. Serta keuntungan absolut umumnya kecil.  

6. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil. 

Kebanyakan usaha-usaha sektor informal berfungsi sebagai produsen 

atau penyalur kecil yang langsung melayani konsumen. 

7. Usaha sektor informal sangat beraneka ragam, seperti pedagang kaki 

lima, pedagang keliling, dan sebagainya. 

Studi yang dilakukan oleh Sethurman (1988), adalah bahwa ada delapan ciri atau 

kondisi sektor informal, yakni: sektor informal tidak bekerja pada jam kerja yang tetap, 

pekerja keluarga, tidak memperoleh kredit dari lembaga formal, tidak menggunakan 

listrik atau tenaga mekanis, menggunakan tenaga kerja yang 
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berpendidikan kurang dari enam bulan, jumlah tenaga kerja per unit usaha tidak 

melebihi 10 orang.  

Kemudian studi yang dilakukan oleh Magdalena (1991 : 41) dalam Simanjuntak, P. 

memberikan ciri dari adanya sektor informal sebagai berikut : 

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik, karena unit usaha timbul 

tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal. 

2. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki ijin usaha. 

3. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik dalam arti lokasi maupun jam 

kerja. 

4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi 

lemah tidak sampai di sektor ini. 

5. Unit usaha berganti-ganti dari subsektor ke subsektor yang lain. 

6. Teknologi yang digunakan tradisional. 

7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil. 

8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar 

hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja. 

9. Pada umumnya unit usaha termasuk “one man enterprise” dan kalaupun 

bekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri. 

10. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi masyarakat berpenghasilan 

menengah ke bawah. 
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2.1.2.3. Sebab-sebab Munculnya Sektor Informal 

Keberadaan sektor informal tentu tidak dapat diabaikan. Bahkan dalam masa sulit 

beberapa tahun ini sektor informal berfungsi sebagai sarana pengaman. Munculnya sektor 

informal erat kaitannya dengan arus urbanisasi. Keterbatasan kesempatan kerja di desa 

menimbulkan masalah tenaga kerja di kota yaitu sebagai akibat  arus  tenaga kerja dari 

desa ke kota, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat musiman. 

Pada umumnya pekerja di sektor informal menganggap sektor ini sebagai sektor 

transisi sampai adanya kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Karena untuk masuk 

sektor informal sangatlah mudah dan tidak ada persyaratan ketat. Yang penting adanya 

kemauan, siapapun bisa terjun ke sektor informal (Adig Suwandi, 1993). Sektor informal 

muncul karena timbulnya masalah kemiskinan perkotaan akibat tidak cukup tersedianya 

lapangan kerja di perkotaan. 

 

2.1.2.4. Akibat Munculnya Sektor Informal 

Seperti hal keberadaannya yang menimbulkan banyak kontroversi, akibat yang 

ditimbulkan oleh munculnya sektor informal di kota memberikan dampak positif dan 

juga negatif. 

Menurut Iwan P Hutajulu (1987) dampak positif yang ditimbulkan oleh sektor 

informal, antara lain : 

1. Membuka Lapangan Pekerjaan 

Kemampuan sektor informal dalam memecahkan permasalahan tenaga kerja di 

Indonesia memang tidak bisa dipungkiri lagi. Kondisi tenaga 
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kerja yang sebagian besar berpengalaman dan berskill rendah, menjadikan 

sektor informal menjadi sektor alternatif bagi mereka. Karena pada sektor 

formal membutuhkan sumber daya dengan pengalaman dan skill yang harus 

memadai, atau bahkan sektor informal tersebut lebih bersifat padat modal. 

2.  Sumber Pendapatan Daerah 

Sumbangan sektor informal terhadap pendapatan daerah lumayan besar, karena 

jumlah mereka yang sangat banyak. Apalagi jika sektor informal tersebut 

dikelola dengan baik. 

3. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal pada umumnya dapat 

dijangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin dengan harga yang 

murah. 

4. Sarana Pemasaran Bagi Sektor Formal 

Jika dilihat banyak sektor formal menggantungkan pemasaran produknya pada 

sektor informal, seperti misalnya rokok, koran, dan lain-lain. 

5. Sarana Pemasaran Bagi Industri Kecil 

Industri-industri kecil dengan modal yang tentunya juga kecil akan sangat 

diuntungkan dengan adanya kegiatan ekonomi sektor informal, karena dengan 

begitu mereka tidak membutuhkan biaya yang besar dalam memasarkan 

produknya. 
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2.1.2.5. Kegiatan Dalam Sektor Informal 

Sektor informal terdiri dari beraneka ragam kegiatan usaha dan jenisnya. Umumnya 

bertahan dalam bidang pengrajin pada tingkat bawah. Bentuk usaha sektor informal yang 

paling banyak dijumpai di Indonesia meliputi usaha-usaha di bidang pertanian misalnya 

buruh tani, peternak kecil, pedagang eceran (pemilik warung),  pedagang kaki lima, 

pemilik bengkel sepeda, pemulung dan penarik becak daerah perkotaan (Tadjuddin Noer 

Effendi dan Chris Manning, 1996). 

Prijono Tjiptoherijanto (1989) menyebutkan sektor informal umumnya berkaitan 

dengan pelayanan jasa pada tingkat bawah, seperti warung kopi, tukang sapu, pedagang 

kaki lima, pengamen jalanan, penyemir sepatu, dan pengecer barang. 

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam sektor informal menurut Hart dalam 

Tadjuddin Noer Effendi dan Chris Manning (1996) adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan-kegiatan Primer dan Sekunder, meliputi bidang pertanian, perkebunan 

yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengannya, pengrajin usaha sendiri, pembuat sepatu, penjahit, 

pengusaha bir dan alkohol. 

b. Usaha Tersier dengan modal yang relatif besar, meliputi bidang perumahan, 

transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, spekulasi barang-barang 

dagangan dan kegiatan sewa-menyewa. 

c. Distribusi Kecil-kecilan, meliputi perdagangan pasar, pedagang kelontong, 

pedagang kaki lima, pengusaha makanan jadi, pelayan bar, agen atas komisi dan 

penyalur 
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d. Jasa yang lain, meliputi pemusik (pengamen), pengusaha binatu, penyemir 

sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, juru potret, pekerja reparasi kendaraan 

maupun reparasi lainnya, makelar dan perantara 

e. Transaksi Pribadi, meliputi arus uang dan barang pemberian maupun 

semacamnya, pinjam-meminjam dan pengemis 

Sedangkan oleh BPS kegiatan sektor informal diklasifikasikan ke lima sub sektor 

ekonomi, yaitu : 

1) Perdagangan (menetap dan berkeliling). 

2) Jasa (tukang cukur, tukang reparasi,buruh pabrik dll). 

3) Bangunan (buruh, tukang batu, kuli, bangunan, mandor, dll). 

4) Angkutan (sopir, kenek, tukang becak,dll). 

5) Industri Pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan rakyat). 

. 

2.1.3.  Fungsi Produksi 

 

Produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna 

suatu benda, atau segala kegiatan yang di tujukan untuk memuaskan orang lain 

dengan pertukaran.  (Ace Partadireja,1980 : 13) 

Dipandang dari sudut itu, maka proses-proses berikut semuanya berarti 

produksi, walaupun dalam percakapan sehari-hari mereka mungkin tidak dianggap 

demikian. 

1. transport suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain 

2. penyimpanan suatu barang 



19 

 

3. penjualan oleh grosir (wholesalling ), yang membagi barang-barang dalam 

kelompok lebih kecil (berakingbulk), pengepakan barang-barang (packing) dan 

penjualan secara eceran (retailing). 

Jadi produksi bukan hanya berarti pembuatan barang-barang fisik, tetapi 

pula transportasi, penyimpanan dan penjualan barang-barang tersebut dan hal-hal 

yang tidak berbentuk (intangibles) lain. 

 

Adapun yang dimaksud teori produksi adalah merupakan beberapa analisa 

mengenai bagaimana seharusnya seorang pengusaha dalam tingkat teknologi 

tertentu mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkaan 

sejumlah produk tertentu seefisien mungkin.  (Ari Sudarman, 1980). 

Dalam pembicaraan mengenai teori produksi hal yang selalu mendapat 

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

faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.  Hubungan antara output 

yang dihasilkan dan faktor-faktor yang digunakan dinyatakan dalam suatu fungsi 

produksi.  Definisi fungsi produksi yang dikemukakan oleh Ferguson/Maurice 

(Winardi, 1991 : 162) adalah sebagai berikut : 

“Sebuah fungsi produksi merupakan sebuah skedul ( tabel atau persamaan 
matematik) yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat 
dihasilkan dengan setiap kelompok input tertentu, dengan mengingat 
teknologi yang ada.  Secara singakat dapat kita katakan bahwa fungsi 
produksi merupakan sebuah katalogus kemungkinan-kemungkinan output”. 
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Menurut Sudarsono (1991, 99) yang dimaksud dengan faktor produksi 

(input) dan hasil produksi (output).  Disebut faktor produksi karena adanya sifat 

mutlak agar produksi dapat dijalankan untuk menghasilkan produk  Fungsi 

produksi menggambarkan suatu teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, 

suatu industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan.  Dalam keadaan 

teknologi tertentu hubungan antara input dan outputnya tercermin dalam rumusan 

fungsi produksinya.  Apabila teknologi berubah, maka berubah pulalah fungsi 

produksinya.  Suatu fungsi produksi menggambarkan semua metode produksi yang 

efisien secara tehnis dalam arti menggunakan kuantitas bahan mentah yang 

minimal. 

 

 Teori Human Capital 

Investasi dapat dilakukan bukan saja dalam bidang usaha seperti yang sudah biasa 

dikenal, akan tetapi juga di bidang sumber daya manusia. Prinsip investasi di bidang 

usaha adalah mengorbankan konsumsi pada saat investasi dilakukan untuk memperoleh 

tingkat konsumsi yang lebih tinggi beberapa waktu kemudian. Sama halnya dengan 

investasi di bidang usaha tersebut, maka investasi dilakukan juga di bidang sumber daya 

manusia. Yang dikorbankan adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan 

memperoleh pendapatan selama proses investasi. Yang diperoleh sebagai imbalannya 

adalah tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi 

yang lebih tinggi pula. (Simanjuntak, P, 1985). 

Investasi yang demikian dinamakan human capital. Penerapannya dapat 

dilakukan dalam hal pendidikan dan latihan, migrasi serta perbaikan gizi dan 
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kesehatan. Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat 

meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pendidikan. Pendidikan merupakan 

salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan 

tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, 

dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Di mana setiap penambahan satu 

tahun sekolah berarti, di satu pihak, menunda penerimaan pendapatan selama satu tahun 

dalam mengikuti sekolah tersebut. 

Studi Edward F. Denison menunjukkan bahwa 23 persen dari pertambahan 

pendapatan nasional Amerika Serikat dari tahun 1929 s/d 1957 merupakan kontribusi 

pertambahan kualitas karyawan yang terutama diakibatkan oleh peningkatan 

pendidikannya. (Simanjuntak, P, 1985). Dengan demikian pendidikan dipandang sebagai 

investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk 

pertambahan hasil kerja. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Dari tinjauan teoritis yang telah dijelaskan di atas dapat dibuat suatu bentuk 

kerangka pemikiran yang dapat kita lihat dalam gambar 2.3 sebagai berikut : 

Gambar 2.3 
Kerangka Pemikiran 

 

  

  

 

 

 

Produksi 

Modal 

Tenaga Kerja 

Jam Kerja 

Pengalaman Kerja 
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1. Hubungan antara Pendapatan dan Modal 

Pada usaha kompor, faktor modal memiliki peranan yang sangat penting 

dalam kegiatan produksi, dapat dikatakan bahwa modal merupakan faktor utama 

yang harus diberi perhatian lebih. Adapun modal yang dimaksud adalah modal tetap 

dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli barang-barang yang tidak habis dalam satu kali proses produksi dan 

biasanya digunakan dalam jangka waktu yang panjang/lebih dari satu tahun. 

Sedangkan modal tidak tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan-bahan yang habis dalam satu kali proses produksi atau jangka waktunya 

pendek atau kurang dari satu tahun. 

Kenaikan modal dalam skala yang lebih besar akan mendorong kenaikan 

produktivitas dan output. Jadi modal merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pendapatan. 

 

2. Hubungan Antara Pendapatan dan Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja dan pendapatan mempunyai hubungan yang positif 

yaitu semakin banyak tenaga kerja yang digunakan cenderung semakin 

meningkatkan pendapatan.  Karena dengan jumlah tenaga kerja yang lebih 

banyak, kemampuan untuk menghasilkan output akan semakin besar.  

Tetapi dengan berlakunya The Law of Deminishing Returns hal tersebut 

akan berubah, yakni semakin banyak tenaga kerja yang digunakan justru 

akan mengurangi output (terjadi pengangguran tidak kentara).  Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja akan 
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berhenti pada titik tertentu agar penambahan tenaga kerja tersebut berarti 

dalam meningkatkan pendapatan. 

 

 

 

3. Hubungan Antara Pendapatan dan Jam Kerja 

Jam kerja erat kaitannya dengan tingkat pendapatan. Pendapatan seseorang 

dalam sektor informal ditentukan oleh pencurahan waktu kerja untuk berproduksi 

dalam setiap harinya. Karena tingkat upah dalam industri kecil 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 memproduksi atau mereparasi. 

 

4. Hubungan Antara Pendapatan dan Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja merupakan lamanya waktu yang dicurahkan seseorang 

dalam bekerja yang dapat diukur melalui pendapatan yang meningkat, prestasi 

maupun tingkat jabatan yang diperoleh. 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 tolok ukur untuk mencapai kesuksesan pada waktu mendatang. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

Secara umum, penelitian-penelitian yang telah ada menyimpulkan bahwa 

pendapatan pengusaha industri kecil dipengaruhi oleh modal usaha, jumlah tenaga kerja, 

dan keterampilan/pengalaman.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Adiyana Kersani (1997) dalam 

“Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Dan Distribusi Pendapatan 

Pengusaha Industri Kecil Di Pedesaan” (Studi Kasus  Industri Kecil Tas Koper di Desa 

Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo) bahwa yang paling signifikan 

dalam mempengaruhi pendapatan pengusaha adalah modal usaha, jumlah tenaga kerja, 

dan pengalaman kerja. 

Menurut Vivi Susiana Dewi (1994) dalam “Analisa Terhadap Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Pengrajin Sepatu Di Desa Kemasan Kec. Krian, Kab. 

Sidoarjo, Jawa Timur” bahwa besar kecilnya pendapatan pengrajin  terbukti dipengaruhi 

oleh modal, curahan jam kerja, dan keterampilan. 

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Donny Wahyu Indrianto (2001) 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dalam 

skripsinya yang berjudul “Analisis Beberapa Variabel Yang Berpengaruh 

Terhadap Tingkat Kinerja Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kabupaten 

Jember”. Pada penelitian tersebut alat analisis yang dipakai adalah analisis 

Regresi Linier Berganda dengan jumlah sampel sebanyak 35 responden. 

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kinerja PKL Di Pasar Johar 

Kabupaten Jember dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, 

pelatihan dan modal. Dilihat dari tanda koefisien 
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regresi masing-masing variabel bebas, secara keseluruhan menunjukkan pengaruh 

yang positif. 

 

2.4. Hipotesa 

Hipotesa dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang kebenarannya harus terus diuji secara empiris. Berdasarkan permasalahan 

diatas, teori-teori yang telah ada serta tujuan penulis maka hipotesa yang dapat 

dikemukakan adalah : 

“Diduga bahwa modal, tenaga kerja, jam kerja, dan pengalaman kerja adalah sangat  

mempengaruhi pendapatan usaha kompor.” 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan usaha kompor, Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang, Jawa Timur. 

Lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut :  

1. Wilayah Penelitian, penelitian ini dilakukan di wilayah Merjosari Kecamatan 

Lowokwaru Malang, Propinsi Jawa Timur. 

2. Lingkup Studi, penelitian ini dilakukan pada usaha kompor yang termasuk dalam 

wilayah Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Propinsi Jawa 

Timur. 

Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan bahwa sektor tenaga 

Pengusaha kompor merupakan sektor yang berkembang dalam memberikan kesempatan 

kerja di Desa Merjosari Malang. Selain itu pengusaha kompor, sebagian besar berada di 

Desa Merjosari Kota Malang Jawa Timur. 
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3.2. Deskripsi Data 

3.2.1.   Jenis Data  

a. Data primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi 

secara langsung terhadap obyek yang diteliti atau dengan kata lain data ini 

dikumpulkan langsung dari responden yang diteliti dan diolah sendiri oleh 

organisasi atau pihak yang menerbitkannya. Data ini adalah sumber utama 

penelitian yang akan dilakukan. Kelayakan penelitian ini tergantung pada 

pengolahan data primer yang akan diperoleh setelah pengisian kuisioner oleh 

pihak-pihak yang dipilih.  

b. Data sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang bukan 

pengolahnya, data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta badan-

badan terkait yang sesuai dengan tema penelitian. 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Metode wawancara 

yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden untuk 

mendapatkan data-data yang dimaksud dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan dalam bentuk kuisioner. 

b. Metode Observasi  
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yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek 

penelitian, dalam hal ini adalah usaha kompor di Desa Merjosari Kecamatan 

Lowokwaru Kotamadya Malang,Propinsi Jawa Timur. 

c. Metode Kepustakaan 

yaitu dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dan menunjang baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini. 

3.2.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satu-satuan atau individu-individu yang 

menjadi subyek penelitian. Dalam penelitian ini populasi terdiri dari semua usaha kompor 

yang ada di  Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dimana jumlah 

populasi usaha kompor yang ada di Kecamatan Lowokwaru Malang  berjumlah 28 usaha 

Kompor. 

Sampel adalah sebagian anggota (elemen) dari suatu populasi yang akan dijadikan 

subyek penelitian. Sedangkan sampling adalah proses pengambilan sampel dari suatu 

populasi. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel dengan teknik unrestricted 

random sample, dimana sampel ditarik secara langsung dari populasi yang ada yaitu 

sebanyak 28 usaha  kompor (Moh. Nazir, 1983 : 331).  

Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mencerminkan karakteristik populasi. 

Mengenai besarnya sampel yang diambil, pada umumnya orang berpendapat bahwa tiga 

puluh subyek penelitian merupakan batas antara sampel kecil dan sampel besar. Tiga 

puluh atau kurang bisa dikatakan sebagai sampel kecil sedangkan lebih besar dari tiga 

puluh merupakan sampel besar (Suharsimi Arikunto, 1990 : 124). Menurut pendapat 

Arikunto, S, bahwa jika subyeknya kurang dari 100 
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lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

populasi. Jika subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih tergantung 

kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dana, dan luas sempitnya wilayah 

pengamatan setiap subyek serta besarnya resiko yang ditanggung. 

 

3.3. Definisi Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua 
variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas : 

a. Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Y, yang menunjukkan 

tingkat pendapatan responden dari usaha kompor dan dinyatakan dengan satuan 

rupiah. 

b. Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Modal (X1) 

yaitu jumlah modal yang dimiliki baik modal tetap maupun modal tidak 

tetap, dan dinyatakan dengan satuan rupiah. 

2. Tenaga Kerja (X2) 

yaitu jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses kegiatan 

usaha kompor, dan dinyatakan dengan satuan orang. 

3. Jam Kerja (X3) 
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yaitu jumlah curahan waktu yang digunakan untuk membuka usaha kompor 

setiap harinya, dan dinyatakan dalam satuan jam. 

4. Pengalaman Kerja (X4) 

yaitu lamanya waktu yang sudah dijalani seseorang dalam usahanya sebagai 

pembuat/pengrajin kompor, dan dinyatakan dalam satuan tahun. 

 

3.4. Analisis Data 

Untuk menganalisa tujuan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

usaha kompor, digunakan analisis regresi linier berganda. Alasan digunakan analisis ini 

karena hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut : 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

 

Keterangan : 

Y = Pendapatan 

α = Nilai Konstan 

X1 = Modal 

X2 = Tenaga Kerja 

X3 = Jam Kerja 

X4 = Pengalaman Kerja 

βn = koefisien regresi masing-masing variabel (n = 1,2,3,  dan 4) 

e = Standar Error 
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Setelah ditentukan persamaan regresi dan telah diperoleh koefisien regresinya, 

kemudian dapat dilakukan uji statistik yang menunjukkan hubungan variabel terikat dan 

variabel bebas. 

 

 

 

3.5. Uji Statistik 

3.5.1. Uji t 

Uji t merupakan pengujian hubungan regresi parsial dari variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Thitung = 
bS
Bb −  

Apabila : 

o H0 = variabel X1, X2, X3, dan X4 secara parsial tidak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. 

o H1 = variabel X1, X2, X3, dan X4 secara parsial memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Y. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Bila t hitung 

> tabel, maka H0 ditolak yang berarti bahawa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara parsial 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. 
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3.5.2. Uji Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi berganda (R2) berguna untuk mengukur besarnya sumbangan 

variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. 

R2 memiliki nilai antara 0 dan 1 (0<R2<1), dimana bila semakin tinggi nilai R2 

suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan variabel bebas 

secara bersama-sama mampu menerangkan variabel terikat. 

Sebelum diuji persamaan regresi berganda sesuai dengan pengujian secara simultan 

dan parsial, maka akan dilihat dulu apakah persamaan yang telah diasumsikan tidak 

terjadi pengaruh antar variabel bebas atau regresi bersifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator) artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan berarti. 

 

3.5.3. Uji F 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak dari 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F ditujukan untuk mengukur tingkat 

keberartian hubungan secara keseluruhan koefisien regresi dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian dilakukan dengan memabandingkan F hitung dan F tabel. Bila F hitung  

> F tabel, maka H0 ditolak yang berarti variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat. 
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3.6. Asumsi-asumsi Klasik 

3.6.1. Uji Kenormalan 

Normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah keharusan, jika data tidak  

normal maka dikhawatirkan hasil analisis regresi nantinya tidak memberikan kesimpulan 

yang valid (kesimpulan bias). Normalitas data dapat diukur dengan test Kolmonogrof-

Sminov. Dengan hipotesa : 

  H0 : Kenormalan tidak ada 

  H1 : Kenormalan terpenuhi 

Jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat 

dikatakan variabel tersebut normal. 

 

3.6.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat hubungan linier 

yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam 

model regresi. Jika variabel-variabel yang menjelaskan berkorelasi satu sama lain, maka 

sangat sulit untuk memisahkan pengaruhnya masing-masing dan untuk mendapatkan 

penaksir yang baik bagi koefisien-koefisien regresi. Menurut Gujarati (1997), kolinearitas 

seringkali diduga terjadi ketika R2 tinggi (antar 0,7 dan 1) dan koefisien korelasi derajat 

nol juga tinggi, tetapi tidak satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang 

signifikan secara individual atas dasar uji t yang konvensional. 

Jika dalam suatu model terdapat multikolinear maka akan ditimbulkan : 
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1. Kesalahan standar yang cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat 

korelasi antar variabel. 

2. Rentang keyakinan menjadi melebar, akibatnya probabilitas untuk menerima 

hipotesa yang salah meningkat. 

 

3.6.3. Uji Autokorelasi  

Asumsi kedua dalam regresi linear adalah ada atau tidaknya autokorelasi yang 

dilihat dari besarnya nilai DW. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi maka 

perlu dilakukan pengujian Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan nilai statistik 

DW dengan nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) dari tabel pada jumlah 

observasi n, jumlah variabel bebas k, dan tingkat signifikan α, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

D < d L  = H0 ditolak (terdapat autokorelasi positif) 

D > 4-dL  = H0 ditolak (terjadi autokorelasi negatif) 

DU < d< 4-dU = H0 diterima (tidak terdapat autokorelasi) 

DL ≤ d ≤ dU atau 4-d U ≤ d ≤ 4-dL    = Pengujian tidak menyakinkan 

 

3.6.4. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas yaitu keadaan dimana masing-masing kesalahan pengganggu 

mempunyai varian yang berlainan, yaitu varian (ei) = σ2 untuk n = 1, 2, 3, 4...n. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas.  
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Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. 

Pengujian dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas 

dengan persamaan regresi:  

⎜Ut ⎜ = α + βXt + e 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diperoleh dengan memperhatikan nilai 

probabilitas dari variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas, dan 

sebaliknya. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

4.1.1. Aspek Geografis 

Desa Merjosari secara administratif merupakan bagian wilayah Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.  Memiliki luas wilayah kurang lebih 142,8 Ha, 

dengan jumlah penduduk tahun 2003 sejumlah 14.348 jiwa, terdiri dari 2259 Kepala 

Keluarga (KK).  Wilayah kerja Kelurahan Merjosari dibagi menjadi 3 lingkungan , yaitu : 

lingkungan Gandol, lingkungan Sempol dan lingkungan Joyo.  Sedangkan batas wilayah 

meliputi: 

 Batas sebelah Utara      :  Kelurahan Dinoyo 

 Batas sebelah Selatan   :  Kelurahan Gasek 

 Batas sebelah Barat      :  Kelurahan Tlogomas 

 Batas sebelah Timur     :  Kelurahan Ketawanggede 

Sedangkan dilihat dari orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) Desa Merjosari 

berjarak kurang lebih 3 Km dari pemerintahan Kecamatan atau kurang lebih 15 menit, 

berjarak kurang lebih 6 Km dari pusat Pemerintahan Kota atau kurang lebih 30 menit, 

sedangkan jarak dari Bokorwil III Malang kurang lebih 4 Km atau kurang lebih 20 menit, 

dan jarak dari pusat Pemerintahan Propinsi kurang lebih 85 Km atau sekitar 3 jam. 
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Kondisi Geografis Desa Merjosari berada di dataran tinggi dengan ketinggian tanah 

440-460 M dari permukaan laut.  Mempunyai suhu udara rata-rata 260 C, dengan 

kepadatan penduduk 0,09 jiwa/Km. 

 

4.1.2. Aspek Demografis 

Jumlah penduduk yang terdaftar hingga tahun 2003 diketahui bahwa Desa 

Merjosari berpenduduk 14.348 jiwa yang terdiri dari 7.776 jiwa pria dan 6.572 jiwa 

wanita.   

Untuk lebih jelasnya maka dalam tbel 4.1 di bawah ini dijelaskan komposisi 

penduduk Desa menurut kelompok umur pada tahun 2003 

 

Tabel 4.1. jumlah penduduk menurut umur Desa Merjosari Tahun 2003 

Umur jumlah % 

0 – 4 

5 - 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 34 

35 – 39  

40 – ke atas 

674 

1055 

2082 

2383 

2739 

2515 

1282 

624 

994 

  4,69 

  7,35 

14,51 

16,61 

19,09 

17,53 

  8,94 

  4,35 

   6,93 

jumlah 14.348 100% 

               Sumber   :  Kantor Kelurahan Merjosari 

Hingga tahun 2003 sarana pendidikan yang ada di desa Merjosari terdapat : 

 Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5 buah 

 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 1 buah 
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 Sekolah Lanjutan Tinggi Atas (SLTA) sebanyak 1 buah 

 Perguruan Tinggi sebanyak 2 buah 

 Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 6 buah 

 Serta TPQ dan TPA 

 

Pada tabel 4.2 di bawah ini di jelaskan jumlah penduduk menurut jenis pendidikannya, 

yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa ini mengenyam pendidikan 

tingkat lanjutan atas (6.860 jiwa atau sekitar 47,81 %). 

 

 Tabel4.2. jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan Desa mejosari 

 Tahun 2003 

Jenis Pendidikan jumlah % 

1. Belum Sekolah 

2. Tamat SD / sederajat 

3. Tamat SLTP / Sederajat 

4. Tamat SLTA / Sederajat 

5. Tamat Akademik / Sederajat 

6. Tamat Perguruan Tinggi / 

Sederajat 

701 

2178 

1711 

6860 

1616 

1282 

4,89 

15,18 

11,92 

47,81 

11,26 

8,94 

 

Jumlah  14.348 100 

             Sumber   :  Kantor Kelurahan Moerjosari 

              Pada bagian lain, penduduk Desa Merjosari bervariasi mata pencahariaannya 

mulai dari petani, pengusaha sedang / besar, pengrajin, buruh industri, buruh bangunan, 

pedagang, pegawai negeri sipil, ABRI, dan pensiunan.  Tercatat 950 orang menekuni 

kerajinan / industri kecil dan buruh industri.  Pada tabel 4.3. di bawah ini memperlihatkan 

komposisi mata pencaharian penduduk desa Merjosari pada tahun 2003.  
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Tabel 4.3. jumlah penduduk dan komposisi mata pencaharian Desa Merjosari 

 Tahun 2003 

Jenis Mata Pencaharian jumlah % 

1. Petani 

2. Pengusaha sedang / besar 

3. Pengrajin / industri kecil 

4. Buruh industri 

5. Buruh bangunan 

6. Pedagang 

7. Pegawai negeri sipil 

8. ABRI 

9. Pensiunan 

51 

25 

75 

875 

125 

900 

755 

180 

447 

1,49 

0,73 

2,18 

25,49 

3,64 

26,22 

21,99 

5,24 

13,02 

Jumlah  3433 100 

             Sumber   :  Kantor Kelurahan Merjosari 

 

4.1.3. Aspek Sosial dan Budaya 

Sebagian besar yaitu sekitar 79,58 % penduduk desa Merjosari memeluk agama 

Islam, sedangkan lainnya memeluk agama Katolik, Protestan, Hindu, Budha.  Untuk data 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini : 

  Tabel 4.4. jumlah penduduk menurut agama yang dianut Desa Merjosari 

 Tahun 2003 

Jenis Mata Pencaharian jumlah % 

1. Islam 

2. Katolik 

3. Protestan 

4. Hindu 

5. Budha 

11.418 

1.304 

1.161 

305 

160 

79,58 

9,09 

8,09 

2,12 

1,12 

Jumlah  14.348 100 

             Sumber   :  Kantor Kelurahan Merjosari 
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Sedangkan jumlah tempat ibadah yang ada di desa Merjosari, terdapat 12 buah 

Masjid, 23 buah Surau/musholla, dan 1 buah gereja. 

 

4.1.4. Aspek Sosial Ekonomi 

Beberapa potensi penunjang pengembangan perekonomian desa yang diharapkan 

dapat memperlancar peningkatan pendapatan masyarakat antara lain adalah sarana 

transportasi dan perekonomian.  Dengan kondisi transportasi yang lancar dan di tunjang 

dengan sarana ekonomi yang memadahi, masyarakat akan lebih mudah melakukan 

kegiatan ekonomi yang membutuhkan kelancaran transportasi dan alat transportasi.  

Berikut ditampilkan data mengenai keadaan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. 

  Tabel 4.5. Keadaan prasarana ekonomi, transportasi dan komunikasi  

Jenis Mata Pencaharian jumlah 

1. Sarana Ekonomi 

- Koperasi 

- Pasar  

- Toko/kios/warung 

- Jumlah telepon umum 

2. Sarana Transportasi 

- Sepeda  

- Gerobak/cikar 

- Becak  

- Kendaraan bermotor roda tiga 

- Sepeda motor 

- Mikrolet  

- Mobil dinas 

- Mobil pribadi 

- Truk    

3.    Sarana Komunikasi 

- Kantor pos 

 

7 

1 

384 

25 

 

285 

40 

15 

5 

496 

50 

10 

351 

15 

 

1 
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- ORARI/KRAP 

- Pengguna fasilitas listrik 

- Pemakai air minum 

 PDAM 

 Sumur  

- Televisi  

- Telefon  

7 

2259 

 

1420 

815 

1970 

1313 

                                Sumber   :  Kantor Kelurahan Merjosari 

 

Demikian pula sarana transportasi yang di miliki masyarakat telah cukup memadahi 

untuk dapat memperlancar distribusi tersebut.  Pemilikan kendaraan bermotor yang 

tercatat oleh kantor kelurahan menunjukkan keadaan sarana transportrasi yang telah 

dimiliki masyarakat. 

Tingkat kesejahteraan penduduk di desa Merjosari cukup baik.  Hal ini di buktikan 

dengan beberapa indikator yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

penduduk.  Indikator tersebut adalah : 

1. Sarana Komunikasi 

Sarana komunikasi warga cukup memadai.  Hal ini dinyatakan dengan banyaknya 

radio, televisi, dan sarana komunikasi yang lainnya.  Bahkan sebagian besar warga 

memiliki telefon pribadi.  Di Desa Merjosari juga memiliki 1 buah kantor pos. 

2. Sarana Perekonomian 
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Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di daerah tersebut banyak sekali toko / kios 

/ warung yang berada disepanjang jalan. 

3. Sarana Kesehatan 

Dapat dikatakan cukup baik, mengingat sudah ada, 1 puskesmas, 15 orang Dokter 

praktek dan 5 buah apotik. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

4.2.1. Jenis Kelamin 

Yang dimaksud jenis kelamin disini yaitu banyaknya jumlah pengrajin 

industri kecil Kompor yang di dasarkan menurut jenis kelamin.  Untuk lebih 

jelasnya dapat di jelaskan dalam tabel berikut ini :  

Tabel 4.6. jumlah pengrajin berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Responden 

% 

Perempuan 

 Laki-laki 

9 

31 

22,5 

77,5 

Jumlah 40 100 

                                         Sumber   :  Data yang diolah 

 

Dari tabel diatas terlihat, bahwa jumlah pegrajin laki-laki sebanyak 31 

orang atau sekitar 77,5 %.  Sedangkan pengrajin perempuan sebanyak 9 orang 

atau sekitar 22,5 %.  Hal ini membuktikan bahwa usaha ini dapat ditekuni oleh 

semua orang baik pria maupun wanita.  Di sini yang diperlukan adalah 

keterampilan dan keuletan.  Apabila yang bekerja dalam bidang ini adalah wanita, 

biasanya hal ini dijadikan sebagai penghasilan tambahan saja, karena para suami 

mereka sudah bekerja di sektor lainnya.   
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4.2.2. Umur 

Yang dimaksud umur disini yaitu usia pegrajin pada saat penelitian 

dilakukan.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut ini : 

 

  Tabel 4.7. jumlah pengrajin kompor berdasarkan umur 
 

                                               Sumber   :  Data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa industri keramik ini banyak 

melibatkan tenaga kerja pada usia muda yaitu usia 20 tahun sampai usia 40 tahun 

yaitu sekitar 62,5%.  Sedangkan tenaga kerja yang berusia lebih dari 40 tahun 

hanya sekitar 37,5%.  Dari sini dapat terlihat bahwa usaha kompor ini dapat 

ditekuni oleh semua umur.  Dimana semakin berpengalaman orang tersebut maka 

akan semakin banyak pendapatan yang diperoleh. 

4.2.3 Pendidikan Responden 

 Dalam hal ini pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir yang 

telah ditempuh oleh responden.  Pada umumnya untuk masuk ke dalam 

 

 

 

 

 

Umur  Jumlah 

Responden 

% 

20 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

> 40 

2 

6 

8 

9 

15 

5 

15 

20 

22,5 

37,5 

Jumlah  40 100 
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pekerjaan ini tidak di butuhkan tingkat pendidikan melainkan dibutuhkan 

ketrampilan atau pengalaman saja untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 

4.8 berikut ini : 

  Tabel 4.8. jumlah pengrajin kompor berdasarkan tingkat pendidikan  

yang telah di tempuh oleh responden 

Tingkat Pendidikan  Jumlah 

Responden 

% 

1. SD / Ibtidaiyah 

2. SLTP / Sanawiyah 

3. SLTA / Aliyah 

4. Perguruan tinggi / 

Akademik/ 

Diploma  

9 

11 

13 

7 

22,5 

27,5 

32,5 

17,5 

Jumlah  40 100 

                                 Sumber   :  Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.8. diatas dapat diketahui, tingkat pendidikan yang 

ditempuh oleh responden bervariatif.  Hal ini menunjukkan bahwa program 

pendidikan di daerah ini sudah berkembang dengan pesatnya.  

 

 Gambaran Industri Kecil Kompor 

 Pengertian Kompor 

                  Kompor adalah barang-barang Yang dibuat dari bahan-bahan 

Drum / Tong-Tong, Seng, serta besi-besi ukuran 6-10. Sedangkan Bahan Baku 

Yang Terdiri dari Tong-Tong Bekas isi Aspal yaitu melalui proses Pembakaran 

untuk menghilangkan bekas aspal yang menempel di tong, setelah itu 

pembentukan pola,dan menjadikannya kompor.  Dengan perkembangan 
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zaman dan teknologi, maka kebutuhan kompor di Indonesia menurun walaupun adanya 

program Pemerintah minyak ke Gas. Tetap Penguna Setia Kompor.  

 

Bahan dan Proses Pembuatan Kompor 

Pembuatan atau pembentukan barang-barang kompor yang halus 

merupakan hal yang diinginkan oleh pegrajin.  Disamping menyangkut 

kesempurnaan dari pada pembentukan dipengaruhi juga finishing, dan disainnya. 

Untuk itu pembentukan barang-barang kompor dapat kita bagi beberapa 

kelompok pengerjaan dan menurut alir proses pembentukan sebagai berikut: 

1.     Pengolahan Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan  :    

 Tong-tong / seng 

 Besi ukuran 6-10 

 Gunting seng / Gunting Besar 

 Palu kecil / besar 

 Lempengan besi yang ukuranya setebal 5cm 

 Plong / alat untuk pelubangan 

 keling  
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2. Pembentukan Barang 

Pertama-tama kita memerlukan tempat lahan untuk pembakaran tong yang 

bekas dari tempat aspal.  Kemudian memilah tong-tong yang siap untuk di 

bentuk, 

     3.   Pembuatan Pola 

Bahan yang sudah di pilah-pilah tadi,maka di bentuk pola yang sesuai 

pesanan yang ada,  Baik yang besar sedang dan yang kecil,dan 

pemotongan,seng/drum tadi, kemudian pembentukan dengan cara memalu 

bahan-bahan yang sudah di buat pola. 

  4.  Pengecatan 

Setelah pembentukan pola tadi sudah selesai,maka pengecatan dimana pola 

bentuk tadi sudah di siapkan ke tempat pengecatan sesuai warna yang di 

pesan. 

5.  Pengeplongan 

Yaitu dimana kompor yang sudah di cat dan juga di rakit.untuk di lubangi 

dimana fungsinya untuk menempatkan besi sebagai penahan panci dan yang 

lainya. 

      6.   Penghalusan / Finishing 

Setelah barang dikeluarkan dari pengecatan, barang dikeringkan dan 

dihaluskan.  Finishing bisa dengan spoon dan kain / kertas gosok pada barang  

tadi. 
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4.3. Gambaran Umum Identitas Responden 

Sebelum dilakukan analisis terhadap variabel yang diteliti, terlebih dahulu akan 

dianalisis mengenai deskripsi dari variabel-variabel yang digunakan dalam model yang 

telah digunakan. Responden pada penelitian ini adalah usaha perajin kompor  yang ada di 

Desa Merjosari. Dari 28 responden diperoleh gambaran umum mengenai identitas 

responden berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

modal, tenaga kerja, jam kerja, dan pengalaman kerja. Adapun hasil deskripsi responden 

disajikan seperti berikut ini : 

 

4.3.1. Modal  

Yang dimaksud modal di sini yaitu modal tetap dan modal tidak tetap yang dimiliki 

usaha perajin kompor pada saat penelitian dilakukan dan dinyatakan dalam satuan rupiah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 

Identitas Responden Berdasarkan Modal 

Modal 
(Ribuan Rupiah) Jumlah 

responden

 Persentase 
(%) 

< 1.000 

1.000 - 1.500 

>1.500 

10 

13 

5 

35,7 

46,5 

17,8 

Total 
28 100 

Sumber : Data primer diolah, Desember 2006 
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Dari tabel 4.6 di atas dapat terlihat bahwa responden yang memiliki modal antara 

Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.500.000,- menempati urutan pertama dengan jumlah sebanyak 

responden 13 atau sekitar 46,5%. Responden dengan modal di bawah Rp 1.000.000,- 

menempati urutan kedua dengan jumlah sebanyak 10 responden atau sekitar 35,7%. 

Banyaknya responden pada golongan ini dapat disebabkan karena pada umumnya mereka 

menganggap sektor informal usaha perajin kompor ini sebagai mata pencaharian 

sampingan dalam membantu memenuhi kebutuhan mereka. Urutan ketiga berada pada 

responden yang memiliki modal lebih dari Rp 1.500.000,-  dengan responden sebanyak 5 

atau sekitar 17,8%. 

4.3.2. Tenaga Kerja 

Yang dimaksud dengan tenaga kerja di sini yaitu jumlah tenaga kerja yang dimiliki 

oleh usaha perajin kompor. Pada umumnya tenaga kerja yang digunakan dalam 

menjalankan usaha perajin kompor oleh responden adalah berkisar dari 1-3 orang tenaga 

kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga kerja 

Jumlah Tenaga kerja Jumlah 
responden

Persentase  
(%) 

1 

2 

3 

10 

11 

7 

35,7 

46,4 

17,9 

Total 
28 100 

Sumber : Data primer diolah, Desember 2006 

 



49 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui jumlah tenaga kerja yang paling banyak 

dimiliki oleh responden adalah berjumlah 2 orang tenaga kerja menempati urutan 

pertama dengan jumlah 13 responden atau 46,4%. Responden dengan jumlah tenaga kerja 

1 orang menempati urutan kedua dengan jumlah 10 responden atau 35,7%. Sedangkan 

yang terahkir adalah responden dengan jumlah tenaga kerja 3 orang menempati urutan 

ketiga dengan jumlah 5 responden atau 17,9%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa hampir secara keseluruhan usaha perajin kompor yang ada di lokasi penelitian ini 

bertenaga kerja rendah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya untuk memasuki sektor 

informal ini memerlukan syarat tenaga kerja yang memiliki ketelatenan / skill tersendiri. 

 

4.3.3. Jam Kerja 

Yang dimaksud dengan jam kerja di sini adalah jumlah jam kerja yang dicurahkan 

oleh para pelaku usaha perajin kompor dalam satu hari. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jam kerja yang dicurahkan responden selama satu hari berkisar 

antara 6-8 jam atau rata-rata jam kerja usaha perajin kompor adalah 7 jam per hari. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini : 
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Tabel 4.8 

Identitas Responden Berdasarkan Jumlah Jam Kerja Per Hari 

Jumlah Jam Kerja Per Hari
(Jam) 

Jumlah 
responden 

Persentase 
(%) 

 5 

6 

7 

8 

9 

3 

5 

11 

32,2 

10,7 

17,8 

39,3 

Total 
28 100 

Sumber : Data primer diolah, Desember 2006 

 

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang bekerja per hari atau rata-rata 

usaha perajin kompor yang mempunyai jam kerja 8 jam per hari menempati urutan 

pertama dengan jumlah sebanyak 11 responden atau sekitar 39,3%. Dapat diartikan usaha 

perajin kompor dapat dikategorikan sebagai  pekerja yang mempunyai jam kerja panjang. 

Urutan kedua berada pada pelaku perajin kompor yang bekerja 5 jam per hari sebanyak 9 

responden atau sekitar 32,2%. Kemudian urutan yang ketiga berada pada pelaku usaha 

kompor yang bekerja 7 jam per hari sebanyak 5 responden atau sekitar 17,8%. Urutan 

yang terakhir berada pada responden dengan jam kerja 6 jam per hari sebanyak 3 

responden atau 10,7%.  

4.3.4. Pengalaman Kerja 

Yang dimaksud dengan pengalaman kerja di sini adalah lamanya waktu yang sudah 

dijalani usaha perajin kompor dan dinyatakan dalam satuan tahun. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Identitas Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

Pengalaman Kerja 
(Tahun) 

Jumlah 
responden

Persentase 
(%) 

1 – 4 

5 – 9 

10 – 14 

> 14 

4 

17 

5 

2 

14,3 

60,7 

17,8 

7,2 

Total 
28 100 

Sumber : Data primer diolah, Desember 2006 

 

 Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang telah menjalani usaha ini antara 

5 - 9 tahun menempati urutan pertama sebanyak 17 responden atau sekitar 60,7%. Urutan 

kedua berada pada responden yang telah beraktifitas antara 10 – 14 tahun sebanyak 5 

responden atau sekitar 17,8%. Urutan ketiga adalah responden yang telah beraktifitas 

antara 1 - 4 tahun sebanyak 4 responden atau sekitar 14,3%. urutan yang terakhir adalah 

responden dengan pengalaman kerja di atas 14 tahun dengan jumlah 2 responden atau 

sekitar 7,2%. Banyaknya responden yang menjalani usaha ini selama 5 - 9 tahun dapat 

disebabkan karena imbas dari krisis ekonomi yang berdampak pada semakin terbatasnya 

kesempatan kerja dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, dengan demikian 

banyak dari mereka yang beralih dan memilih pekerjaan sampingan sebagai perajin 

kompor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
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4.3.5. Pendapatan 

Yang dimaksud dengan pendapatan di sini adalah tingkat pendapatan total (total 

revenue) responden yang dihitung per bulan dari usaha  kompor di Desa Merjosari. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Identitas Responden Berdasarkan Besarnya Pendapatan Per Bulan 

Besarnya Pendapatan 

Per Bulan (Ribuan) 

Jumlah 
responden 

Persentase 
(%) 

100 - 500 

   600 - 1.000 

1.100 - 1.500 

> 1.500 

12 

9 

6 

1 

42,8 

32,2 

21,4 

3,6 

Total 
28 100 

Sumber : Data primer diolah, Desember 2006 

  

 Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang mempunyai pendapatan antara 

Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- per bulan menempati urutan pertama dengan 

jumlah 12 responden atau sekitar 42,8%. Urutan kedua berada pada responden yang 

mempunyai pendapatan antara Rp 600.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- sebanyak 9 

responden atau sekitar 32,2%. Urutan ketiga adalah responden yang mempunyai 

pendapatan antara Rp 1.100.000,- s/d Rp 1.500.000,- sebanyak 6 responden atau sekitar 

21,4%. Dan yang terakhir adalah responden yang mempunyai pendapatan di atas Rp 

1.500.000,- yang berjumlah 1 responden atau sekitar 3,6%. Dari tabel 4.11 di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan rata-rata 
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per bulan usaha perajin kompor sangat bervariasi berkisar antara Rp 200.000,- sampai 

dengan Rp 2.500.000,- per bulan. 

 

4.4. Analisa Hasil 

Untuk mengetahui benar tidaknya dugaan bahwa variabel modal, tenaga kerja, jam 

kerja, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha perajin 

kompor, maka dalam penelitian ini digunakan analisa kuantitatif dan alat uji statistik 

yang dipilih yaitu regresi linier berganda dengan metode OLS. Dalam regresi linier 

berganda dilakukan uji F dan uji t. 

Bedasarkan hasil analisa regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least 

Square (OLS), yang dibantu dengan software SPSS versi 11,5, dapat dikemukakan hasil 

perhitungan seperti tertera pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 
Hasil Analisa Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien 
Regresi 

Standar 
Error 

t-hitung Signifikansi 

Modal (X1) 

Tenaga Kerja (X2) 

Jam Kerja (X3) 

Pengalaman Kerja (X4) 

0,233 

18467,9 

170007,9 

55885,513 

0,084 

95208,092 

51851,4 

17381,566

2,786 

0,194 

3,279 

3,215 

0,011 

0,848 

0,003 

0,004 

Konstanta 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Korelasi 

F-hitung 

F-tabel 

 

= -1058285 

= 0,941 

= 0,970 

= 92,296 

= 2,80 
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t-tabel 

Durbin-Watson 

= 1,701 

= 2,439 

   

Sumber : Diolah dari Lampiran 

 

Dengan Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.11 didapatkan suatu 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y =  – 1058285 + 0,233X1 + 18467,9X2 + 170007,9X3 + 55885,513X4 + e 

           (-5,165)      (2,786)      (0,194)          (3,279)            (3,215) 

Bentuk persamaan ini menggambarkan secara keseluruhan hubungan variabel-

variabel bebas yaitu : Modal (X1), Tenaga Kerja (X2), Jam Kerja (X3) dan Pengalaman 

Kerja (X4) dengan variabel terikat yaitu pendapatan (Y). Untuk melihat seberapa jauh 

pengaruh parameter yang dihasilkan maka dilakukan pengujian statistik. Pengujian 

statistk dilakukan secara keseluruhan (uji F) dan secara parsial (uji t). 

4.4.1. Uji Statistik 

4.4.1.1. Uji t (Pengujian Secara Parsial) 

Pengujian secara parsial ini bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Dengan langkah-langkah 

pengujian: 

1. Perumusan Hipotesa 

o Ho = variabel X1, X2, X3,  dan X4 secara parsial tidak memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap Y. 
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o H1 = variabel X1, X2, X3, dan X4 secara parsial memiliki pengaruh dan 

signifikan terhadap Y. 

2. Kriteria keputusan 

o Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, berarti bahwa variabel X1, X2, X3, 

dan X4, secara parsial tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

Y. 

o Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, berarti bahwa variabel X1, X2, X3, 

dan X4 secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. 

Pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat ditunjukkan dengan 

A. Uji parsial antara Modal (X1) dengan Pendapatan (Y) 

Nilai t hitung X1 > t tabel yaitu 2,786 > 1,701 dengan tingkat signifikansi t 

hitung 0,011; ini berarti Ho ditolak dan menerima H1. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel X1 (Modal) secara parsial  memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Y (Pendapatan). 

B. Uji parsial antara Tenaga Kerja (X2) dengan Pendapatan (Y) 

Nilai t hitung X2 < t tabel yaitu 0,194 > 1,701 dengan tingkat signifikansi t 

hitung 0,848; ini berarti Ho diterima dan menolak H1. Dengan 
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demikian dapat dikatakan bahwa variabel  X2 (Tenaga Kerja) secara parsial  

memiliki pengaruh positif dan  signifikan terhadap Y (Pendapatan).  

C. Uji parsial antara Jam Kerja (X3) dengan Pendapatan (Y) 

Nilai t hitung X3 > t tabel yaitu 3,279 > 1,701 dengan tingkat signifikansi t 

hitung 0,003; ini berarti Ho ditolak dan menerima H1. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel X3 (Jam Kerja) secara parsial memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Y (Pendapatan). 

D. Uji parsial antara Pengalaman Kerja (X4) dengan Pendapatan (Y) 

Nilai t hitung X4 > t tabel yaitu 3,215 > 1,701 dengan tingkat signifikansi t 

hitung 0,004; ini berarti Ho ditolak dan menerima H1. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel X4 (Pengalaman Kerja) secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Pendapatan). 

4.4.1.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Dari hasil estimasi pada tabel 4.11 diperoleh Koefisien Determinasi (R2) 

yaitu sebesar 0,941 . Dari nilai R2 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel modal, tenaga kerja, jam kerja dan pengalaman kerja secara bersama-

sama telah mampu menjelaskan atau menerangkan keragaman dari variabel 

terikat. Pengaruh variabel bebas modal, tenaga kerja, jam kerja dan pengalaman 

kerja pada pendapatan (Y) memberikan kontribusi sebesar 94,1%, sedangkan 

sisanya sebesar 5,9% dijelaskan oleh variabel bebas yang lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model persamaan. Kontribusi pengaruh variabel bebas 

sebesar 94,1% mengindikasikan bahwa 
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pendapatan usaha perajin kompor di Desa Merjosari lebih banyak didominasi oleh 

pengaruh variabel yang telah ditentukan di dalam model persamaan. 

 

4.4.1.3. Uji Statistik Simultan (Uji F ) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Dari tabel 4.11 diperoleh Fhitung sebesar 92,296. Sedangkan Ftabel dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5 % adalah sebesar 2,80. Karena Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak 

artinya bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan. 

 

4.4.2. Uji Parameter 

4.4.2.1. Uji Kenormalan 

Karena normalitas data adalah suatu keharusan untuk mendapatkan kesimpulan 

yang valid, maka penulis menggunakan Test Kolmogorov-Smirnov untuk menguji 

kenormalan data. Dengan kaidah keputusan jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 

(taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal (Lampiran 4). Untuk 

lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4.12 berikut ini : 
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Tabel 4.12 

Hasil Analisa Uji Kenormalan 

Variabel N Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pendapatan (Y) 28 0,406 

Modal (X1) 28 0,068 

Tenaga Kerja (X2) 28 0,106 

Jam Kerja (X3) 28 0,105 

Pengalaman Kerja (X4) 28 0,304 

Sumber : Diolah dari lampiran 

 

Pada tabel 4.12 dapat kita bahwa nilai signifikansi residual dari Kolmogorof-

Smirnov test semuanya lebih dari 0,05 (α = 5%), maka dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut adalah normal. 

4.4.2.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel bebas dalam model regresi. Kolinearitas terjadi jika diantara variabel bebas 

terjadi Korelasi satu dengan yang lainnya atau berkorelasi tapi tidak lebih tinggi dari R2, 

maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Cara lain untuk mengontrol ada tidaknya 

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan TOL 

(Tolerance). Ketentuannya jika VIF dari suatu variabel melebihi 10 berarti terdapat 

multikolinearitas. Jika nilai TOL sama dengan 1 berarti 
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tidak terdapat kolinearitas sempurna dengan variabel bebas lain, jika nilai TOL 

sama dengan 0 maka antar variabel bebas ada korelasi sempurna. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 
Hasil Analisa Uji Multikolinearitas 

Variabel TOL VIF 
X1 

X2 

X3 

X4 

0,179 

0,142 

0,170 

0,201 

5,586 

7,023 

5,870 

4,968 

Sumber : Diolah dari Lampiran 

 

Dari tabel di atas diperoleh dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel bebas 

kurang dari 10 yaitu sebesar : 5,586; 7,023; 5,870; dan 4,968 yang berarti tidak ada 

multikolinearitas. Sedangkan nilai TOL pada tabel tidak ada nilai yang sama dengan nol 

atau sama dengan satu yang berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam persamaan 

regresi (Lampiran 3). 

4.4.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya autokorelasi 

digunakan Uji Durbin-Watson (DW-test). Dari hasil perhitungan komputer didapat nilai 

DW-test adalah sebesar 2,439 sedangkan DW tabel untuk α=5 % dengan variabel bebas k 

= 4 dan jumlah pengamatan (n) = 28 diperoleh nilai dL = 1,1 dan dU = 1,75 maka : 
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•   dU < dhitung < 4-dL 

• 1,75 < 2,439 < 4-1,1 

• 1,75 < 2,439 < 2,9 

Dengan melihat hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, 

dengan demikian asumsi regresi linier klasik dapat diterima. 

 

4.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan Uji Glesjer (Glesjer 

Test). 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diperoleh dengan memperhatikan nilai 

probabilitas dari variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas, dan 

sebaliknya. 

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi korelasi uji Glejser 

untuk X1, X2, X3, dan X4 berturut-turut adalah 0,662; 0,986; 0,891; dan 0,640 yang 

semuanya lebih besar dari 0,05 (α = 5%), sehingga tidak ada gejala heterokedastisitas. 

Hasil analisa uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Lampiran 5 pada Output Uji 

Heterokedastisitas. 
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4.5. Pembahasan Hasil Analisa Regresi 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pendapatan usaha perajin kompor didapat 

suatu persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =  -1058285 + 0,233X1 +18467,9X2 + 170007,9X3 + 55885,513X4 + e 

                (-5,165)     (2,786)      (0,194)           (3,279)           (3,215) 

angka dalam kurung menunjukkan nilai thitung 

4.5.1. Pembahasan dikaitkan dengan hasil pengujian secara parsial 

A. Variabel Modal (X1) 

Modal erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

aktivitas. Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung (2,786) lebih besar dari nilai t tabel 

(1,701) pada tingkat kepercayaan 95% sehingga Ho ditolak dan menerima H1 yang 

artinya bahwa variabel modal secara individual mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pendapatan usaha perajin kompor di Desa Merjosari. Koefisien variabel 

Modal bertanda positif yang berarti bahwa dengan bertambahnya modal maka 

bertambah pula pendapatan usaha perajin kompor, sehingga kondisi ini sesuai dengan 

hipotesa yang diajukan. Koefisien variabel Modal sebesar 0,233 artinya bahwa 

dengan adanya peningkatan Modal sebesar satu satuan, maka pendapatan usaha 

perajin kompor akan naik sebesar 0,233. 

B. Variabel Tenaga Kerja (X2) 

Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung (0,194) lebih kecil dari nilai t tabel (1,701) 

pada tingkat kepercayaan 95% sehingga Ho diterima dan menolak H1 yang artinya 

bahwa variabel tenaga kerja secara individual berpengaruh  terhadap 
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pendapatan usaha perajin kompor di Desa Merjosari. Koefisien variabel Tenaga 

Kerja bertanda positif artinya bahwa dengan makin banyaknya jumlah tenaga kerja 

yang dimiliki atau digunakan oleh usaha perajin kompor ,maka akan semakin naik 

jumlah pendapatan. Koefisien variabel Tenaga kerja sebesar 18467 artinya bahwa 

dengan adanya peningkatan atau penambahan tenaga kerja sebesar satu satuan, maka 

pendapatan usaha perajin kompor akan naik sebesar 18467. 

C. Variabel Jam Kerja (X3) 

Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung (3,279) lebih besar dari nilai t tabel 

(1,701) pada tingkat kepercayaan 95% sehingga H1 diterima dan menolak Ho yang 

artinya bahwa variabel jam kerja secara individual mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pendapatan usaha perajin kompor di Desa Merjosari. Koefisien variabel jam 

kerja bertanda positif artinya bahwa dengan meningkatnya jam kerja maka akan 

menambah pendapatan usaha perajin kompor, sehingga kondisi ini sesuai dengan 

hipotesa yang diajukan. koefisien variabel jam kerja sebesar 170007,9 artinya bahwa 

dengan adanya kenaikan jam kerja sebesar satu satuan, maka akan menambah 

pendapatan usaha perajin kompor sebesar 170007,9. hal ini berlaku dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

D. Variabel Pengalaman Kerja (X4) 

Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung (3,215) lebih besar dari nilai t tabel (1,701) 

pada tingkat kepercayaan 95% sehingga h1 diterima yang artinya bahwa variabel 

pengalaman kerja secara individual mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan 

usaha perajin kompor di Desa Merjosari. koefisien variable 
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pengalaman kerja bertanda positif artinya bahwa dengan semakin bertambahnya 

pengalaman kerja usaha perajin kompor maka pendapatan yang diterima usaha 

perajin kompor akan semakin bertambah. kondisi ini sesuai dengan hipotesa yang 

diajukan. Koefisien variabel pengalaman kerja sebesar 55885,513; artinya bahwa 

dengan bertambahnya pengalaman kerja sebesar satu satuan, maka pendapatan usaha 

perajin kompor akan bertambah sebesar 55885,513. hal ini berlaku dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. Dengan adanya kenaikan pengalaman kerja 

yang pernah dijalani dapat meningkatkan pendapatan usaha perajin kompor. 

 

4.5.2. Pembahasan dikaitkan dengan hasil pengujian secara bersama-sama 

 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel-variabel modal, tenaga kerja, jam kerja, 

dan pengalaman kerja, berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha perajin kompor. 

Hal ini menunjukkan pula bahwa variabel-variabel bebas tersebut merupakan penentu 

naik turunnya variabel terikat yaitu pendapatan usaha perajin kompor. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan analisa tentang pengaruh modal, tenaga 

kerja, jam kerja dan pengalaman kerja terhadap pendapatan usaha perajin kompor di 

Merjosari Kota Malang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a.  Variabel modal mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan usaha  

kompor di Merjosari Kota Malang. Koefisien variabel bebas modal sebesar 0,233, ini 

berarti bahwa jika ada kenaikan modal sebesar satu rupiah maka akan menambah 

pendapatan  kompor sebesar Rp 0,233 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Dengan bertambahnya modal maka akan mempengaruhi kondisi fisik perajin kompor 

dalam beraktivitas sehingga pendapatan yang diperoleh akan ikut bertambah.  

b. Variabel tenaga kerja  berpengaaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

usaha kompor di Merjosari Kota Malang. Koefisien variabel bebas tenaga kerja  

sebesar 18467,9, ini berarti bahwa jika ada kenaikan jumlah tenaga kerja 

sebesar satu orang maka akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp 18467,9 

dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

penambahan jumlah tenaga kerja meningkatkan pendapatan. 
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c. Variabel jam kerja mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan usaha 

kompor di Merjosari Kota Malang. Koefisien variabel bebas jam kerja sebesar 

170007,9, ini berarti bahwa jika ada kenaikan jam kerja sebesar satu jam maka 

akan menambah pendapatan sebesar Rp 170007,9 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Hal ini dapat disebabkan karena semakin panjang jam kerja 

yang digunakan untuk beraktifitas maka semakin banyak pekerjaan yang dapat 

diselesaikan. 

d. Variabel pengalaman kerja mempengaruhi secara signifikan terhadap 

pendapatan usaha kompor di Merjosari Kota Malang. Koefisien variabel bebas 

pengalaman kerja sebesar 55885,513, ini berarti bahwa jika ada kenaikan 

pengalaman kerja sebesar satu tahun maka akan menaikkan pendapatan usaha 

kompor di Merjosari Kota Malang sebesar Rp 55885,513 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. Ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin 

banyak pengalaman kerja seseorang maka akan semakin meningkatkan 

pendapatannya karena sebelumnya tentu lebih mempunyai talenta yang baik 

dalam hal kesiapan mental dan dapat mempergunakan peluang yang ada untuk 

mengembangkan usahanya agar pendapatan yang lebih baik dapat diperoleh. 

Dari uraian hasil analisa dan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

yang hendak dicapai pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha kompor sudah tercapai. 
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5.2. Saran-saran 

Dari apa yang telah peneliti dilakukan pada penelitian kali ini, maka ada saran-saran yang 

perlu peneliti sampaikan kepada pengusaha kompor maupun kepada Pemerintah maupun 

pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan keberadaan 

usaha kompor  antara lain : 

a. Penggunaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dibidang pembuatan 

kompor hendaknya perlu ditambah pengetahuanya tentang kompor Gas,dan 

antisipasi berkurangnya produksi kompor minyak,dan bisa beralih ke kompor 

gas sehingga hal ini akan dapat membantu dalam mengembangkan usahanya 

yang secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatannya. 

b. Diharapkan ada usaha-usaha dari pihak pemerintah,untuk memberikan pinjaman 

modal lembaga atau koperasi, kalangan akademisi maupun masyarakat untuk 

membantu para usaha kompor beralih ke produksi kompor gas dalam 

menjalankan usahanya sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang dan 

pada akhirnya dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. 

c. Sehendaknya Jam kerja perlu di perhatikan sehingga,Para pekerja bisa 

menikmati pekerjaanya misalnya memberikan jam tambahan istirahat atau jam 

makan,dan bisa menyelesaikan pekejaanya dengan baik. 

d. Pengalaman kerja juga perlu di perhatikan, misalnya mengetahui tentang proses 

pembuatan kompor gas ke pabrik kompor gas,Hal ini di lakukan oleh  pengusaha  

serta dapat menambah skillnya. Sehinga bisa memproduksinya. 
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KUESIONER 

 
Kepada 

Yth. Bapak/Ibu 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Sebelumnya perkenankan saya untuk mengenalkan diri : 

Nama    :  Hemin Slamet Wiyono 

Jurusan/Program Study  :  Ekonomi Pembangunan/S1 

Fakultas/Universitas  :  Ekonomi/Brawijaya-Malang 

Bersama ini saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu guna 

mengisi daftar pertanyaan yang saya lampirkan ini. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar 

pertanyaan ini amat besar sekali manfaatnya bagi saya dalam mengumpulkan data-data 

yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul : “ANALISA FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA KOMPOR”, di 

Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Malang . Hal ini sebagai syarat kelulusan dalam 

meraih gelar sarjana Strata 1.  

 Semua jawaban dan identitas Bapak/Ibu akan saya jamin kerahasiaannya dan akan 

diperlakukan sama serta tidak ada jawaban yang dinilai benar atau salah. Data tersebut 

semata-mata untuk bahan penyusunan skripsi dan sama sekali tidak ada maksud atau 

tujuan tertentu. Akhirnya atas kesediaaan Bapak/Ibu dalam menjawab pertanyaan ini saya 

ucapkan banyak terima kasih. 

 

 

 

Hormat Saya, 
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(Hemin Slamet Wiyono) 

 

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER 
USAHA PERAJIN KOMPOR 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : ……………………………………….…………………... 

2. Alamat    : …………………………………………….……………... 

  …………………………………………………….……... 

 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN  

3. Berapa jumlah penghasilan rata-rata anda setiap bulannya dari perajin kompor ? 

Rp …………………………………………………………………………………….. 

4. Berapa jumlah modal yang anda gunakan untuk kegiatan usaha kompor ini ? 

Rp …………………………………………………………………………………….. 

5. Berasal dari mana modal tersebut ? 

a. Modal sendiri    

b. Pinjaman/Kredit (sebutkan) : .………………………………………………….. 

c. Lainnya (sebutkan)  : .………………………………………………….. 

6. Berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha perajin kompor ini ? 

a. Keluarga sendiri  : …………… orang. 

b. Bukan keluarga sendiri : …………… orang. 

7. Berapa jam rata-rata anda bekerja/berusaha dalam usaha perjin kompor ini setiap 

harinya ? …………… jam/hari. 

8. Sudah berapa lama anda menekuni usaha perajin kompor ini ? ……… tahun/bulan. 

9. Sebelum menekuni usaha perajin kompor ini, pernahkah anda bekerja dibidang yang 

lain ? 

a. Ya b. Tidak 

Bila pernah dibidang apa ? ………………………………………………………...... 

10. Status pekerjaan usaha perajin kompor yang saudara lakukan : 
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a. Pekerjaan pokok b. Pekerjaan sampingan 

 

 

Lampiran 2 

Data Mentah Responden 

No. Nama Pabrik X1 X2 X3 X4 Y 
1. Matahari 1500000 1 5 6 350000
2. Amin  750000 1 5 4 200000
3. Aries  1000000 2 6 5 750000
4. Andik 1000000 2 6 7 600000
5. Bintang  750000 1 5 4 200000
6. Budi 1000000 2 7 4 350000
7. Cahaya  1500000 2 8 10 1250000
8. Cakra  750000 1 5 5 200000
9. Central  2500000 3 8 10 1500000

10. Didik  1000000 2 8 7 1000000
11. Dwi Jaya 1000000 2 6 8 600000
12. Eka  750000 1 5 4 200000
13. Fajar 750000 1 5 6 350000
14. Giant  1250000 3 8 9 1000000
15. Hendro 2000000 3 8 9 1250000
16. Jetak 1500000 2 8 7 1000000
17. Karizar 2500000 3 8 14 1500000
18. Mujiono  4000000 3 8 20 2500000
19. Mikro 3000000 3 8 15 1500000
20. Panglima 1250000 2 7 10 1250000
21. Pronika  750000 1 5 5 250000
22. Pudji  750000 2 6 8 500000
23. Sanjaya  1250000 2 7 10 750000
24. Sinar  750000 1 5 6 250000
25. Sinar Surya 1500000 2 7 8 750000
26. Sumber Terang 750000 1 5 7 250000
27. Thamrin  750000 1 5 8 350000
28. Topan  1500000 3 8 8 1000000

 
Keterangan : 

X1 : Modal 
X2 : Tenaga Kerja 
X3 : Jam Kerja 
X4 : Pengalaman Kerja 
Y : Pendapatan 
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Lampiran 3 

Regression 
Variables Entered/Removedb

Pengalam
an kerja,
Jam kerja,
Modal,
Tenaga
kerja

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Pendapatanb. 
 

ANOVAb

7.95E+12 4 1.987E+12 92.296 .000a

4.95E+11 23 2.153E+10
8.44E+12 27

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengalaman kerja, Jam kerja, Modal, Tenaga kerjaa. 

Dependent Variable: Pendapatanb. 
 

Coefficient Correlationsa

1.000 .012 -.776 -.088
.012 1.000 -.025 -.823

-.776 -.025 1.000 -.182
-.088 -.823 -.182 1.000

302118845.9 1.1E+07 -1128.891 -145864326
10977258.783 2.7E+09 -108.950 -4.064E+09

-1128.891 -108.950 .007 -1446.410
-145864325.8 -4.1E+09 -1446.410 9064580821

Pengalaman kerja
Jam kerja
Modal
Tenaga kerja
Pengalaman kerja
Jam kerja
Modal
Tenaga kerja

Correlations

Covariances

Model
1

Pengalaman
kerja Jam kerja Modal Tenaga kerja

Dependent Variable: Pendapatana. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

28 28 28 28 28
773214.29 1348214 1.89 6.50 8.00

559179.648 797389.5 .786 1.319 3.621
.168 .246 .229 .229 .183
.168 .246 .229 .229 .183

-.153 -.227 -.197 -.229 -.135
.890 1.301 1.213 1.214 .969
.406 .068 .106 .105 .304

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Pendapatan Modal Tenaga kerjaJam kerja
Pengalaman

kerja

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Residuals Statisticsa

171682.67 2296640 773214.29 542535.152 28
-284073 312607.13 .00 135415.976 28

-1.109 2.808 .000 1.000 28
-1.936 2.131 .000 .923 28

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Pendapatana. 
 

Lampiran 4 

Hasil Analisa Uji Kenormalan 

Npar Tests                                               
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Coefficientsa

1664.073 124591.6 .013 .989
.023 .051 .197 .442 .662

-1025.726 57896.631 -.009 -.018 .986
4371.532 31531.158 .063 .139 .891
5003.218 10569.838 .199 .473 .640

(Constant)
Modal
Tenaga kerja
Jam kerja
Pengalaman kerja

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Unstandardized Residuala. 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

OUTPUT UJI HETEROKEDASTISITAS 
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No. Nama Responden Alamat Responden Y X1 X2 X3 X4 Jenis Pekerjaan
1. Matahari                     Jl. Joyo Mulyo no. 72             350000 1500000 1 5 6 Sampingan
2. Amin                   Jl. Mertojoyo no. 2             200000 750000 1 5 4 Sampingan
3. Aries                   Jl. Joyo Asri no. 57               750000 1000000 2 6 5 Sampingan
4. Andik                  Jl. Guyangan no. 81a        600000 1000000 2 6 7 Sampingan
5. Bintang                Jl. Joyo Asri no. 12               200000 750000 1 5 4 Sampingan
6. Budi              Jl. Clumprit no. 90              350000 1000000 2 7 4 Sampingan
7. Cahaya            Jl. Mertojoyo Selatan no. 5     1250000 1500000 2 8 10 Pokok
8. Cakra                   Jl. Mertojoyo Timur no. 47      200000 750000 1 5 5 Sampingan
9. Central             Jl. Mertojoyo Barat no. 125    1500000 2500000 3 8 10 Pokok

10. Didik         Jl. Putuk no. 8                   1000000 1000000 2 8 7 Pokok
11. Dwi Jaya                Jl. Joyo Asri Timur no. 50       600000 1000000 2 6 8 Sampingan
12. Eka           Jl. Joyo Suko Timur no. 13     200000 750000 1 5 4 Sampingan
13. Fajar                   Jl. Joyo Mulyo no. 21           350000 750000 1 5 6 Sampingan
14. Giant                  Jl. Joyo Blok H no. 114          1000000 1250000 3 8 9 Pokok
15. Hendro                  Jl. Gandul no. 64            1250000 2000000 3 8 9 Pokok
16. Jetak                   Jl. Sempol no. 35               1000000 1500000 2 8 7 Pokok
17. Karizar                 Jl. Joyo Asri no. 75              1500000 2500000 3 8 14 Pokok
18. Mujiono       Jl. Gandul G Masjid no. 94     2500000 4000000 3 8 20 Pokok
19. Mikro                   Jl. Tlogojoyo no. 24    1500000 3000000 3 8 15 Pokok
20. Panglima                Jl. Tlogojoyo no. 8        1250000 1250000 2 7 10 Pokok
21. Pronika                Jl. Joyo Asri no. 40                250000 750000 1 5 5 Sampingan
22. Pudji         Jl. Clumprit no. 3            500000 750000 2 6 8 Sampingan
23. Sanjaya                Jl. Genting no. 31             750000 1250000 2 7 10 Pokok
24. Sinar                  Jl. Joyo Mulyo no. 65           250000 750000 1 5 6 Sampingan
25. Sinar Surya             Jl. Gasek no. 87              750000 1500000 2 7 8 Sampingan
26. Sumber Terang           Jl. Joyo Blok G no. 55           250000 750000 1 5 7 Sampingan
27. Thamrin      Jl. Sempol no. 39              350000 750000 1 5 8 Sampingan
28. Topan                   Jl. Guyangan no. 27              1000000 1500000 3 8 8 Pokok

2006

Lampiran 6
DAFTAR RESPONDEN

USAHA KOMPOR
DESA MERJOSARI KOTA MALANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             


