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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat diperlukan dalam perubahan

dan pembangunan di bidang ekonomi (Agustina dan Kartika, 2017).

Pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi

terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Tujuan Negara Indonesia

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, pemerintah

melakukan pembangunan berbagai bidang dalam jangka pendek maupun jangka

panjang (Wibowo, 2012).

Untuk mewujutkan Indonesia menjadi negara industri yang kuat dan

mapan, konstribusi industri pengolahan dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Perlu usaha yang terintergrasi baik dari pemerintah maupun

perusahaan industri itu sendiri untuk menciptakan pertumbuhan yang dinamis

pada sektor industri pengolahan (Wulandari, dkk, 2017). Sektor Industri

merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional,

peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Kontribusi sektor Industri

pengolahan terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan

kontribusi yang signifikan.

Industri di Pedesaan sebagai alternatif pemecah masalah kemiskinan dan

bisa membantu para masyarakat menjadi tenaga kerjanya untuk menambah
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pendapatan. Industri kecil dan industri rumah tangga merupakan sektor informal

yang sifatnya mudah menerima tenaga kerja dan tidak ada batasan kerjanya,

sehingga dianggap sebagai penyedia lapangan pekerjaan (Muktianto, 2016).

Persebaran industri kecil menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dapat

dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Industri Kecil, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Menurut

Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, 2016

Kecamatan
Jumlah Usaha

(Unit)
Jumlah

Tenaga Kerja
Nilai

Produksi

1. Jatipuro 296 559 -
2. Jatiyoso 414 655 -
3. Jumapolo 304 498 -
4. Jumantono 435 824 -
5. Matesih 607 1368 -
6. Tawangmangu 544 1214 -
7. Ngargoyoso 140 348 -
8. Karangpanda 835 1721 -
9. Karanganyar 819 1517 -
10. Tasikmadu 193 2437 -
11. Jaten 14 8626 -
12. Colomadu 789 3951 -
13. Gondangrejo 718 4111 -
14. Kebakkramat 198 6666 -
15. Mojogedang 284 841 -
16. Kerjo 194 760 -
17. Jenawi 354 397 -
Jumlah / Total 2016 7138 36493 -

Sumber : Disperindag Koperasi dan UKM tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah industri kecil di

Kabupaten Karanganyar yang paling banyak terdapat di Kecamatan

Karangpandan sebanyak 835 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,721
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orang. Industri kecil terbanyak kedua terdapat di Kecamatan Karanganyar

sebanyak 819 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,517 orang.  Industri

kecil terbanyak ketiga terdapat di Kecamatan Colomadu sebanyak 789 unit

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3,951 orang. Industri kecil terbanyak

keempat terdapat di Kecamatan Gondangrejo sebanyak 718 unit dengan jumlah

tenaga kerja sebanyak 4,111 orang. Industri kecil kelima terbanyak terdapat di

Kecamatan Matesih sebanyak 607 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,368

orang. Industri kecil keenam terdapat di Kecamatan Tawangmangu sebanyak 544

unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,214 orang. Industri kecil ketujuh

terdapat di Kecamatan Jumantono sebanyak 435 unit dengan jumlah tenaga kerja

sebanyak 824 orang. Industri kecil kedelapan terdapat di Kecamatan Jatiyoso

sebanyak 414 unit dengan julah tenaga kerja sebanyak 655 orang. Industri kecil

kesembilan terdapat di Kecamatan Jenawi sebanyak 354 unit dengan jumlah

tenaga kerja sebanyak 397 orang. Industri kecil kesepuluh terdapat di Kecamatan

Jumapolo sebanyak 304 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 498 orang.

Industri kecil kesebelas terdapat di Kecamatan Jatiyoso sebanyak 296 unit dengan

jumlah tenaga kerja sebanyak 559 orang. Industri kecil keduabelas terdapat di

Kecamatan Mojogedang sebanyak 284 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 841

orang. Industri kecil ketigabelas terdapat di Kecamatan Kebakkramat  sebanyak

198 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6,666 orang. Industri kecil

keempatbelas terdapat di Kecamatan Kerjo sebanyak 194 unit dengan jumlah

tenaga kerja sebanyak 760 orang. Industri kecil kelimabelas terdapat di

Kecamatan Tasikmadu sebanyak 193 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak
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2,437 orang. Industri kecil keenambelas terdapat di Kecamatan Ngargoyoso

sebanyak 140 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 348 orang. Industri kecil

yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Jaten sebanyak 14 unit dengan jumlah

tenaga kerja sebanyak 8,626 orang. Meskipun Kecamatan Jaten  jumlah industri

kecil paling sedikit tetapi jumlah tenaga kerjanya yang paling banyak.

Di Kecamatan kebakkramat merupakan salah satu sentral industri kecil

batu bata. Batu bata merupakan bahan pokok untuk pembangunan rumah, gedung,

temboh dan sebagainya. Produksi batu bata merupakan usaha turun temurun yang

dijalankan keluarga. Produksi batu bata banyak memberikan peluang bagi banyak

orang, dilihat dari pendapatan yang semakin meningkat sehingga pendapatan

dapat memenuhi kebutuhan utama. Meski sekarang sudah ditemukan inovasi baru

dalam membangun dinding bangunan seperti batako, tetapi sebagian besar

masyarakat masih banyak menggunakan batu bata. Untuk pemilihan bahan baku

batu batanya menggunakan tanah liat dan abu sekam. Kebanyakan pembuatan

batu bata berada diperkarangan rumahnya, dengan cara mengusung bahan baku

kelahan tempat produksi.

Industri batu bata sangat membantu perekonomian masyarakat sekitar

meskipun hanya musiman tergantung cuaca dan bahan baku. Modal awal untuk

memproduksi batu bata tidaklah besar, hanya butuh tanah liat dan untuk campuran

tahan liat biasanya menggunakan abu sekam, kayu dan sekam untuk membakar

batu bata. Menurut Ernawati (2013),  jumlah produksi yang dihasilkan ditentukan

oleh seberapa besar modal yang dimiliki. Semakin banyak modal yang digunakan

maka jumlah produksi batu bata yang dihasilkan semakin meningkat dan
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pendapatan juga akan meningkat. Dalam kegiatan produksi batu bata tenaga kerja

juga sangat dibutuhkan. Dengan adanya tenaga kerja kegiatan produksi akan cepat

diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah produksi yang

dihadapi industri batu bata bersumber dari masalah modal dan tenaga kerja. Dari

uraian tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh modal dan tenaga

kerja terhadap hasil produksi pada industri batu bata melalui penelitian dengan

judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Industri Batu Bata di

Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas,

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap hasil produksi industri batu bata di Desa

Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ?

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap hasil produksi industri batu bata

di Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh modal terhadap hasil produksi industri batu

bata di Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap hasil produksi industri

batu bata di Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain

sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada pengusaha industri batu bata untuk dapat

memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak dan berkualitas sehingga

penjualan batu bata dapat meningkat dan sampai dijual di luar Provinsi.

2. Memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam

rangka pembinaan dan meningkatkan strategi kebijakan pembangunan

industri batu bata.

3. Memberikan informasi kepada peneliti lain untuk dapat dipergunakan sebagai

referensi pada penelitian yang sejenis.

4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan literature dan referensi untuk pengembangan dalam cabang ilmu mikro

ekonomi dan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

E.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah industri batu bata di Desa Nangsri

Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sedangkan

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah modal dan tenaga kerja yang

berpengaruh terhadap produksi industri batu bata di Desa Nangsri Kecamatan

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
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E.2 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif

yang bersumber langsung dari responden. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara pengamatan

secara langsung dari sumbernya, baik berupa lisan maupun tulisan

(Thunajaya dan Burdhiata, 2013). Data primer diperoleh dari pengrajin

batu bata di Desa Nangsri melalui kuesioner. Adapun data yang diperoleh

adalah data cross section yang berisi data modal, tenaga kerja serta hasil

produksi industri batu bata di Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat

Kabupaten Karanganyar.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari

berbagai sumber yang telah ada dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Karanganyar dan Kelurahan Desa Nangsri.

E.3 Metode dan alat analisis

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda

dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Adapun model

yang digunakan fungsi produksi dimodifikasi dalam bentuk linier yang

dinyatakan dalam logaritma. Penulis dapat melakukan replikasi dan

modifikasi dari jurnal “Analisis Skala Ekonomis Pada Industri Batu Bata di
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Desa Tulikup, Gianyar, Bali” yang ditulis oleh I Kadek Agus Budiartha dan I

Gede Trunajaya, 2013, maka model dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai

berikut :Log(Q) = β + β Log(K) + β Log(L) + u ................................... (3.1)

Dimana :

Q = Hasil Produksi

K = Modal

L = Tenaga Kerja

= Konstanta

= Koefisien Regresi Modal

= Koefisien Regresi Tenaga Kerja

u = Error Term (Kesalahan Pengganggu)

Untuk mengetahui modal dan tenaga kerja terhadap produksi

dilakukan estimasi dengan menggunakan alat analisis OLS. Setelah itu,

langkah sebagai dasar pengambilan keputusan hasil regesi harus diuji

menggunakan uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji validitas

pengaruh dengan bantuan e-views.

F. Uji Asumsi Klasik

F.1 Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah dalam model

regresi ada keterkaitan korelasi kuat antar variabel-variabel independen. Uji

multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai tolerance dan nilai Variance

Inflation Factor (VIF).
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F.2 Uji Normalitas Residual (ut)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti

distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak

valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Dalam uji normalitas yang

digunakan adalah uji Jarque Bera (JB).

F.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu variabel ke variabel yang lain. Untuk

menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat menggunakan uji

white. Hasil pengujian ini akan membandingkan antara nilai probability dari

nilai Obs*R-squared dengan tingkat signifikan (α = 0,05) (Ghozali, 2011).

F.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan

pengganggu (resiual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1

(sebelumnya). Untuk menguji autokorelasi dalam penelitian ini dapat

menggunakan uji Breusch Godfrey atau nama lain uji Langrange Multiplier

(LM).

F.5 Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk menguji dua variabel mempunyai

hubungan linier atau tidak secara signifikan. Uji yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah uji Ramsey Reset. Hasil pengujian ini akan

membandingkan nilai probability dari Sig.Statistik F hitung atau F-statistik

dengan tingkat signifikansi (α = 0,05) (Ghozali, 2011).

G. Uji Kebaikan Model

G.1 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) menunjukan seberapa bagus model regresi

yang dibentuk oleh interaksi variabel independen dan variabel dependen.

Apabila analisis yang digunakan regresi sederhana maka menggunakan nilai

R2, sedangkan regresi berganda maka menggunakan nilai Adjusted  R Square

(Ghozali, 2011).

G.2 Uji Eksistensi Model (Uji F)

Uji F adalah uji yang menunjukkan apakah pengaruh semua variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita dapat

memakai uji F untuk menguji eksistensi model dengan melihat tabel ANOVA

dalam kolom signifikansi pada hasil analisis regresi (Ghozali, 2011).

H. Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukan bagaimana pengaruh dari masing-masing

variabel independen secara sendiri terhadap variabel dependen. Hasil pengujian

ini membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel dengan tingkat signifikansi (α =

0,05).
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I. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian menggunakan sistematika sederhana agar mudah

menerangkan segala permasalahan yang terjadi dan menjadi pokok pembahasan

sehingga lebih terarah pada sasaran. Sistematika penulisan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan

produksi, fungsi produksi, fungsi produksi jangka pendek dan jangka

panjang, fungsi produksi Cobb-Douglas, modal, tenaga kerja,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang subyek dan obyek penelitian,

jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan metode

analisis data, uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji validitas

pengaruh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi umum industri dan wilayah

penelitian, analisis deskripsi, hasil estimasi, uji asumsi klasik, uji
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kebaikan model, uji validasi pengaruh, interpretasi pengaruh variabel

independen dan interpretasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian yang

dilakukan.

Daftar Pustaka

Lampiran


