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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan 

pembangunan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara 

untuk memajukan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Arsyad, 2003). 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang bertujuan untuk 

memeratakan pembangunan ekonomi dan hasilnya untuk seluruh masyarakat, 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, 

pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, struktur 

perekonomian yang seimbang (Hapsari,2014). 

Untuk meningkatkan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara 

pembangunan di sektor industri. Sektor ini memiliki kontribusi yang penting dan 

juga strategis untuk perekonomian, hal ini disebabkan keberadaan sektor industri 

banyak memberikan manfaat pengembangan perekonomian daerah. Sektor ini 

juga diharapkan dapat membawa perubahan struktur ekonomi lainnya, dengan 

demikian kemajuan yang dicapai dapat diikuti oleh sektor lain. 

Sektor industri merupakan sektor yang berpengaruh dalam pembangunan 

perekonomian daerah. Sektor industri dapat mendorong perekonomian masyarakat 

dengan terserapnya tenaga kerja, serta penyerapan semangat kewirausahaan dan 

kemandirian, pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga 

konstan. Data PDRB Kabupaten Wonogiri akan disajikan pada Grafik 1.1. 
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Gambar 1. 1 PDRB Kabupaten Wonogiri Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020 (juta) 

 

 
Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, data diolah. 

 

Grafik 1.1  menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonogiri 

mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dari 19.837.022 rupiah 

menjadi 20.856.209 rupiah artinya selama tahun 2019 Kabupaten Wonogiri 

mengalami pertumbuhan sebesar 5,14%. Kenaikan PDRB ini disebabkan oleh 

meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten 

Wonogiri tahun 2020 mencapai 20.561.601 rupiah, angka tersebut turun dari 

20.856.209 rupiah pada tahun 2019. Dengan kata lain selama tahun 2020 terjadi 

kontraksi ekonomi sebesar -1,41%. 

Penyebab terjadinya kontraksi ekonomi tersebut adalah pandemi virus 

corona (Covid-19). Menanggapi pandemi ini pemerintah menerapkan kebijakan 

menjaga jarak secara fisik dan pembatasan mobilitas penduduk. Sehingga 

lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. 

Dalam pembangunan perekonomian nasional, sektor usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang penting. Sektor ini mempunyai 
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peran penting khususnya dari segi kesempatan kerja dan sumber pendapatan, 

distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan, serta pembangunan ekonomi 

pedesaan (Tambunan, 2012). 

Menurut UU No.20 Tahun 2008 usaha kecil merupakan usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun 

badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang 

dimaksud pada undang-undang ini. Dalam kehidupan ekonomi rakyat, UMKM 

mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama yang 

menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat (Hapsari, 2014) 

UMKM memiliki peran yang cukup strategis pada pembangunan ekonomi 

nasional. Industri yang tergolong kecil dan menengah termasuk industri rumah 

tangga dan juga industri kerajinan perlu diberikan pembinaan agar industri 

tersebut dapat berkembang. Pembinaan pengusaha kecil dan menengah harus 

lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajerial. Kemampuan 

manajerial penting karena lemahnya kemampuan ini akan mengakibatkan 

pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Pengembangan 

industri kecil dan menengah bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan 

dalam hal permodalan, perijinan bahkan pemasaran dan juga meningkatkan kerja 

sama dengan industri yang terbilang berskala besar, bisa melalui pola kemitraan 

dalam usaha meningkatkan peran dan kedudukannya dalam pengembangan 

industri (Harahap & Prima, 2019). 
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Tabel 1. 1 Jumlah Industri di Kabupaten Wonogiri tahun 2019 

No Kecamatan 
Kriteria Usaha 

Jumlah 
Mikro Kecil Menengah 

1 Baturetno 1,904 13 0 1,917 

2 Batuwarno 793 8 0 801 

3 Bulukerto 2,050 17 1 2,067 

4 Eromoko 1,845 52 0 1,897 

5 Girimarto 1,906 41 0 1,947 

6 Giritontro 517 2 0 519 

7 Giriwoyo 815 29 0 844 

8 Jatipurno 1,015 43 0 1,058 

9 Jatiroto 1,123 47 0 1,170 

10 Jatisrono 3,063 6 0 3,069 

11 Karangtengah 684 43 2 727 

12 Kismantoro 971 3 0 974 

13 Manyaran 1,605 95 0 1,700 

14 Ngadirojo 1,922 19 0 1,941 

15 Nguntoronadi 591 5 1 596 

16 Paranggupito 659 5 0 664 

17 Pracimantoro 1,934 10 0 1,944 

18 Puhpelem 1,243 10 1 1,253 

19 Purwantoro 3,859 12 1 3,871 

20 Selogiri 934 24 0 958 

21 Sidoharjo 1,913 10 0 1,923 

22 Slogohimo 2,021 38 1 2,059 

23 Tirtomoyo 1,614 14 0 1,628 

24 Wonogiri 2,219 33 6 2,252 

25 Wuryantoro 1,111 24 0 1,135 

JUMLAH TOTAL 38,311 603 13 38,914 

Sumber: Dinas KUKM dan PERINDAG Kabupaten Wonogiri 

 

Tabel 1.1 memperlihatkan industri mikro, kecil dan menengah di 

Kabupaten Wonogiri. Jenis industri di Wonogiri sangatlah beragam salah satunya 

industri ekonomi kreatif. Salah satu industri ekonomi kreatif adalah industri ukir 

di Kelurahan Punduhsari. Kelurahan Punduhsari memiliki peluang ekspor untuk 

mengembangkan industri ukir lebih baik dan lebih maju, sehingga akan 

meningkatkan penghasilan masyarakat. 
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Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu 

penghasil industri ukir yang fokus pada produk ekspor, dan telah berhasil menjual 

produknya ke luar negeri seperti Asia. Bahkan dari beberapa pembeli, dapat 

menjamin kerjasama yang relatif lama dan mampu mendapatkan pembeli dan 

pelanggan dari beberapa loyal buyer (Katniati et al., 2021). 

Menurut Edogbanya (2013), jalur distribusi barang dan jasa di tingkat 

bawah diharapkan mampu lebih memeratakan perekonomian pada masyarakat 

menengah kebawah yang masih menjadi permasalahan di negara-negara 

berkembang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan industri bisa 

berkembang dengan baik, yang pertama adalah modal kerja. Bilas (2008), 

menyatakan bahwa modal kerja sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses 

suatu perusahaan sehingga modal kerja harus tersedia dan terus-menerus 

diperlukan bagi kelancaran usaha, dengan modal yang cukup akan dihasilkan 

produksi yang optimal dan jika dilakukan penambahan modal maka produksi akan 

meningkat lebih besar lagi. Faktor yang kedua adalah bahan baku. Faktor yang 

ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor yang cukup penting dalam 

kegiatan operasi suatu perusahaan (Case & Fair, 2007). Faktor keempat adalah 

lama usaha. Faktor yang kelima adalah teknologi, adanya perubahan teknologi 

berpengaruh terhadap output yang diproduksi oleh suatu industri (Pratiwi, 2014). 

Penelitian Priyandika (2015)
 
menemukan bahwa modal adalah kebutuhan 

kompleks, hal ini dikarenakan berkaitan dengan keputusan pengeluaran pada 

kegiatan usaha agar mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai keuntungan 

maksimal. Pengusaha sektor informal memiliki modal yang relatif kecil sehingga 
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kesulitan untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Kurangnya akses 

pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan    dan pengembangan 

usaha mikro (Hapsari, 2017).  

Bahan baku merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan hasil 

produksi. Bahan baku adalah bahan pokok yang merupakan komponen utama dari 

suatu produk (Nafarin, 2014). Sedangkan menurut Mulyadi (2013), bahan baku 

adalah bahan yang membentuk bagian keseluruhan produk jadi. Semakin besar 

jumlah bahan baku yang dimiliki maka semakin banyak pula jumlah produksi 

yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit bahan baku yang 

dimiliki maka juga akan sedikit pula jumlah produksi yang dihasilkan.  

Selain modal dan bahan baku, tenaga kerja juga faktor yang penting. Hal 

ini dikarenakan tenaga kerja adalah penggerak input yang lain. Dengan 

meningkatnya produktifitas tenaga kerja maka produksi juga akan meningkat 

(Nayaka, 2018). Tenaga kerja sebagai faktor penentu keberhasilan usaha kerajinan 

ukir, hal ini dikarenakan proses pembuatan ukir dilakukan secara manual. Jika 

banyak produk yang terjual maka pengusaha akan meningkatkan jumlah barang 

yang di produksinya. Meningkatnya jumlah barang yang diproduksi akan 

berdampak pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak, sehingga 

pendapatan juga akan meningkat (Sumarsono, 2013). Tenaga kerja merupakan 

modal dalam pengembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terus 

meningkat akan memperluas lapangan pekerjaan sehingga akan berpengaruh 

terhadap kesempatan kerja (Todaro, 2006). 
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Faktor lain yang juga berpengaruh adalah lama usaha, semakin lama 

seorang pelaku bisnis menekuni usahanya maka akan meningkat pengetahuannya 

mengenai perilaku konsumen dan perilaku pasar. Keterampilan berdagang akan 

semakin bertambah akan diikuti dengan semakin banyak relasi bisnis maupun 

pelanggan yang berhasil dijaring (Priyandika, 2015). 

Selain keempat faktor diatas, teknologi juga merupakan faktor yang 

berpengaruh dalam produksi. Teknologi dapat meningkatkan produktivitas dalam 

suatu usaha karena peningkatan efisiensi. Dengan adanya alat tersebut, sangat 

mudah para tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan juga meningkatkan 

produktivitas para tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan (Utari & Dewi, 2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa industri dapat 

meningkatkan kesejahteraan, di Kelurahan Punduhsari terdapat beberapa industri 

kecil yang diharapkan mampu bersaing dan dapat menciptakan lapangan kerja 

bagi masyarakat. Salah satunya adalah industri kerajinan ukir, yang diharapkan 

mempunyai peran besar dalam mengembangkan perekonomian daerah. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk menetapkan judul penelitian “Analisis Pengaruh 

Modal, Bahan Baku, Tenaga Kerja, Lama Usaha dan Teknologi Terhadap 

Hasil Produksi Industri Ukir di Kelurahan Punduhsari Kabupaten 

Wonogiri”. 

B. Perumusan Masalah 

Sebagaimana penjelasan di atas industri kecil menjadi penggerak 

perekonomian di Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri. Usaha ukir 
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merupakan salah satu industri kecil yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan di banyak tempat dan mempunyai potensi penjualan yang cukup 

besar. Perlu diketahui dan dianalisis lebih mendalam determinan yang 

berpengaruh terhadap hasil produksi usaha ukir. Oleh karena itu pada penelitian 

ini akan dijabarkan secara rinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap hasil produksi ukir di Kelurahan 

Punduhsari Kabupaten Wonogiri? 

2. Bagaimana pengaruh bahan baku terhadap hasil produksi ukir di Kelurahan 

Punduhsari Kabupaten Wonogiri? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap hasil produksi ukir di 

Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri? 

4. Bagaimana pengaruh lama usaha terhadap hasil produksi ukir di Kelurahan 

Punduhsari Kabupaten Wonogiri? 

5. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap hasil produksi ukir di Kelurahan 

Punduhsari Kabupaten Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap hasil produksi ukir di Kelurahan 

Punduhsari Kabupaten Wonogiri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh bahan baku terhadap hasil produksi ukir di 

Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap hasil produksi ukir 

di Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha terhadap hasil produksi ukir di 

Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri. 

5. Untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap hasil produksi ukir di 

Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan di bidang literatur yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut. 

2. Manfaat praktis, dimana penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

atau referensi bagi pembaca yang berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi hasil produksi ukir. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan saran dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan guna meningkatkan hasil produksi. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh variabel modal, bahan baku,  

tenaga kerja, lama usaha dan teknologi terhadap hasil produksi ukir di Kelurahan 

Punduhsari Kabupaten Wonogiri. Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan dan tujuan penelitian bisa tercapai, maka data yang digunakan adalah 

data cross section. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang meliputi data modal, bahan baku, tenaga kerja, lama usaha, 



10 

 

 
 

teknologi dan hasil produksi ukir di Kelurahan Punduhsari Kabupaten Wonogiri. 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan modal, bahan baku, 

tenaga kerja, lama usaha dan teknologi terhadap hasil produksi yaitu 

menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan model sebagai berikut : 

Log(HP)i= α +   Log(MA)i+   Log(BB)i+   Log(TK)i+  Log(LU)i   Di + µi 

Keterangan: 

HP  = Hasil produksi (unit) 

MA  = Modal awal (rupiah) 

BB  = Bahan baku (rupiah) 

TK  = Tenaga kerja (jumlah orang) 

LU  = Lama usaha (tahun) 

D  = Teknologi (variabel dummy); 1 = menggunakan teknologi, 

0 = tidak menggunakan teknologi 

α  = Konstanta/intercept 

  …    = Koefisien regresi 

Log  = operasi logaritma 

µ  = komponen kesalahan (error term) 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan juga metode penelitian yang 

berisikan 1). alat dan model penelitian 2). data dan sumber data. Bagian 

pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka menguraikan landasan teori yang berisi 

penjelasan teori-teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan 

juga membantu dalam analisis hasil penelitian. Pada bab ini juga berisi 

penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yang dibuat untuk menjelaskan permasalahan yang akan 

diteliti, dan juga berisikan hipotesis yang merupakan jawaban sementara 

dari pertanyaan yang ada pada penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian berisi tentang pembahasan alat analisis, model 

ekonometrika, bentuk data yang akan digunakan dan juga sumber data 

yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil dari pengujian statistik yang telah digunakan 

dalam penelitian dan selanjutnya dilakukan dengan pembahasan hasil dari 

penelitian ini. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini membahas simpulan-simpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan saran yang didasarkan pada pembahasan pada bab 

sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


