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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Industri 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang mentah atau bahan baku 

secara mekanis, kimia, maupun dengan tangan menjadi barang setengah 

jadi/barang jadi, dan juga barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih 

tinggi nilainya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan 

perakitan. Industri didefinisikan sebagai aktivitas yang kegiatan ekonominya 

dikelola oleh manusia untuk meningkatkan kegunaan dari suatu sumber lalu 

diolah melalui proses produksi agar dapat memenuhi kebutuhannya, yang berguna 

bagi manusia (Suroso, 2003). 

Industri adalah suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, 

inovasi spesialisasi, dalam produksi dan perdagangan antarnegara yang akhirnya 

sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita dan mendorong perubahan 

struktur ekonomi. Industri memiliki fungsi sebagai sektor pemimpin, maksudnya 

dengan adanya pembangunan industri maka hal tersebut akan memacu dan 

mengangkat sektor-sektor lainnya (Purnomo & Istiqomah, 2008). 

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan industri pengolahan menjadi 

empat kategori berdasarkan banyaknya tenaga kerja yang bekerja: 

1. Industri besar, yaitu usaha industri yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 100 

orang atau lebih. 



14 
 

 
 

2. Industri sedang, yaitu usaha industri yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 

20-99 orang. 

3. Industri kecil, yaitu usaha industri yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5-

19 orang. 

4. Industri rumah tangga, yaitu usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 

sebanyak 1-4 orang. 

2. Teori Produksi 

Menurut Assauri (2016) proses produksi merupakan suatu kegiatan yang 

melibatkan tenaga manusia, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk 

yang berguna. Produksi adalah suatu kegiatan penggunaan faktor-faktor produksi 

untuk menambah kegunaan atau menciptakan suatu barang atau jasa, sehingga 

barang atau jasa yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomis dan bisa digunakan 

oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan (Andriani, 2017).  

Sukirno (2009) menjelaskan bahwa fungsi produksi merupakan sifat 

hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. 

Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut 

dengan output. Proses produksi memiliki landasan yang di dalamnya terdapat 

pada teori ekonomi yang mana dalam teori memiliki fungsi produksi.  

Menurut Mankiw (2012) fungsi produksi merupakan hubungan antara 

jumlah input yang digunakan untuk membuat satu barang dan jumlah output 

barang tersebut. Kenaikan dalam output produksi yang muncul dari unit tambahan 

input merupakan produk marginal dan penurunan produk marginal adalah properti 

dimana produk marginal input menurun ditandai dengan jumlah input meningkat. 
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Fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis antara faktor produksi dengan 

hasil produksi (Nuraini, 2013). Fungsi produksi dinyatakan dalam persamaan: 

Q = f(K,L,R,T)       2.1 

Keterangan: 

Q = Produksi 

K = Kapital atau modal dalam suatu produksi 

L = Tenaga kerja dalam suatu produksi 

R = Bahan baku dalam suatu produksi 

T = Teknologi dalam suatu produksi 

 Dari persamaan tersebut berarti tingkat produksi suatu barang bergantung 

pada jumlah modal, tenaga kerja, bahan baku dan teknologi yang digunakan. 

Jumlah produksi yang berbeda tentu memerlukan faktor produksi yang berbeda 

pula. Tetapi terdapat pula jumlah produksi yang berbeda dihasilkan oleh faktor 

produksi yang dikatakan tetap seperti modal, mesin atau peralatan yang digunakan 

perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang mengalami perubahan adalah tenaga 

kerja (Nuraini, 2013). 

Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah salah satu model yang banyak 

digunakan pada bidang ekonomi maupun produksi. Menurut Astuti (2017) fungsi 

produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua 

atau lebih variabel (variabel bebas/ independent variable dan variabel tidal bebas/ 

dependent variable). Rahim (2016) menyatakan fungsi produksi Cobb-Douglas 

dengan bentuk estimasi empiris dengan persamaan: 
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Q= KᵅLᵝ         2.2 

Keterangan:  

Q = Output 

K = Input modal 

L = Input tenaga kerja 

α = Elastisitas input modal 

  = Elastisitas input tenaga kerja 

 Berikut adalah fungsi Cobb-Douglas setelah ditransformasikan dalam 

bentuk logaritma (N. D. Gujarati & Dawn, 2010): 

Ln Y  =  α + β1 Ln    + β2 Ln    + µ                  2.3 

Keterangan: 

Y  = Produksi 

    = Tenaga Kerja 

    = Modal 

α  = Konstanta 

 
  

  
 
  = Koefisien Regresi 

µ  = Kesalahan Pengganggu 

Sifat-sifat fungsi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut:  

1. jika  
 
+  

 
 > 1 (lebih dari satu), menunjukkan bahwa persentase pertambahan 

input mengakibatkan persentase hasil produksi lebih besar. Kondisi ini disebut 

increasing return to scale. 
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2.  jika  
 

+  
 

= 1 (sama dengan satu), menunjukkan bahwa persentase 

pertambahan input proposional dengan persentase hasil produksi. Kondisi ini 

disebut constant return to scale. 

3. jika   
 

+  
 

 < 1 (kurang dari satu), menunjukkan bahwa persentase 

pertambahan input melebihi persentase hasil produksi. Kondisi ini disebut 

decreasing return to scale.. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi 

a. Modal 

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Bagi 

perusahaan yang baru berdiri, modal digunakan untuk menjalankan kegiatan 

usahanya. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, modal  

digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperluas pangsa pasar usaha 

tersebut. Modal dibutuhkan ketika seorang pengusaha hendak mendirikan 

perusahaan baru maupun untuk memperluas usahanya, tanpa modal yang cukup 

akan berpengaruh terhadap kelancaran suatu usaha, sehingga akan mempengaruhi 

pendapatan yang diperoleh (Utari & Dewi, 2014).  

 Modal merupakan bagian penting dalam menghasilkan faktor-faktor 

produksi lainnya. Modal merupakan input pada sebuah proses produksi yang 

merupakan output suatu proses produksi sebelumnya. Dengan demikian modal 

merupakan sebuah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan segala 

jenis barang atau jasa, termasuk modal yang akan digunakan untuk kegiatan 

produksi selanjutnya (Mankiw, 2012). 
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Menurut Riyanto (2010) jenis-jenis modal dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Modal Asing 

Modal asing merupakan modal yang bersumber dari luar perusahaan, 

sifatnya sementara bekerja di perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan 

modal tersebut adalah utang yang harus dibayar kembali pada waktu yang telah 

ditentukan. 

2. Modal Sendiri 

Modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari pemilik perusahaan 

dan yang tertanam di dalam perusahaan.  

Berdasarkan sifatnya modal dibagi menjadi dua, yaitu: (1) modal 

investasi/modal tetap digunakan untuk jangka panjang dan berulang-ulang, 

biasanya lebih dari satu tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang 

digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan 

kendaraan; (2) modal kerja/ modal lancar merupakan modal yang digunakan 

untuk membiayai operasional perusahaan ketika beroprasi. Modal kerja digunakan 

dalam jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. 

b. Bahan Baku 

Bahan baku adalah faktor penting untuk memperlancar proses produksi, 

maka dari itu diperlukan adanya perencanaan dan pengaturan terhadap bahan baku 

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bahan baku juga disebut sebagai 

bahan dasar/bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. 

Setiap perusahaan yang melakukan proses produksi akan memerlukan persediaan 

bahan baku. Semakin banyak jumlah bahan baku yang dimiliki, maka semakin 
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banyak pula kemungkinan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga kemungkinan 

pendapatan yang diperoleh juga semakin banyak dari hasil penjualan produksi 

(Suartawan, 2017).  

Mulyadi (2015) mendefinisikan bahan baku merupakan bahan yang 

membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Sedangkan bahan baku yang 

diperoleh dapat berasal dari pembelian lokal, pembelian import, atau bisa juga 

berasal dari pengolahan sendiri. Menurut Asri & Adisaputro (2011) jenis-jenis 

bahan baku terdiri dari dua, yaitu: 

1. Bahan baku langsung (direct material) 

Bahan baku langsung merupakan semua bahan baku yang menjadi bagian 

dari produk/ barang jadi yang dihasilkan. Biaya yang di keluarkan untuk 

memperoleh bahan baku ini erat kaitannya dan sebanding dengan jumlah barang 

jadi yang dihasilkan. 

2. Bahan baku tidak langsung (indirect material) 

Bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku yang ikut berperan 

pada proses produksi tetapi tidak secara langsung terlihat pada barang jadi yang 

dihasilkan. 

c. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dan harus diperhatikan 

dalam proses produksi, setiap proses produksi harus menyediakan tenaga kerja 

yang cukup dan memadai, jumlah tenaga kerja yang digunakan harus disesuaikan 

dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga bisa optimal. Menurut Undang 

– Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan 
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setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan 

masyarakat. 

Mulyadi (2014) mendefinisikan tenaga kerja merupakan penduduk dalam 

usia kerja (15-64 tahun) atau seluruh jumlah penduduk di suatu negara yang 

mampu menghasilkan barang dan atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja 

sebagai salah satu faktor produksi, adalah unsur yang penting dan sangat 

berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti 

produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi (Arif & Jaunita, 2016). 

Berdasarkan keahlian dan pendidikannya Sukirno (2005) membedakan tenaga 

kerja menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Tenaga Kerja Kasar 

Tenaga kerja kasar merupakan tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau 

pendidikannya rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan atau 

hanya mengandalkan tenaga saja. 

2. Tenaga Kerja Terampil 

Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian 

yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman kerja. 

3. Tenaga Kerja Terdidik 

Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mempunyai 

pendidikan yang cukup tinggi dan ahli dalam bidang ilmu tertentu. 
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d. Lama Usaha 

 Lama usaha merupakan lamanya waktu yang dijalani seseorang dalam 

menjalankan usahanya. Lama usaha mampu menambah skill seseorang dan 

mampu meningkatkan produktivitas pada efisiensi biaya yang kemudian akan 

meningkatkan pendapatan. Pengalaman yang dimiliki seseorang mampu 

menambah skill seorang wirausaha dalam menggunakan dan mengorganisasikan 

faktor-faktor produksi lainnya (Rachmawati & Aprilina, 2017). Lamanya suatu 

usaha akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah pelanggan dan juga 

akan memberikan dampak dampak positif bagi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha 

akan lebih tinggi pendapatannya dan secara tidak langsung peningkatan pelanggan 

ini juga akan berdampak pada peningkatan efisiensi perusahaan (Vijayanti & 

Yasa, 2017). 

A.3.5. Teknologi 

 Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk mempercepat 

produktivitas dalam suatu usaha. Dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan 

para pekerja untuk menghasilkan barang (Utari & Dewi, 2014). Diharapkan 

dengan adanya teknologi yang lebih modern mampu membuat hasil produksi 

industri menjadi berkualitas lebih baik dan pesanan yang banyak mampu dipenuhi 

dengan waktu yang lebih singkat. Penggunaan teknologi bertujuan untuk 

mempercepat proses produksi agar lebih efisien, perusahaan yang yang 

mempunyai skala besar cederung menggunakan teknologi modern pada proses 

produksinya. Meskipun demikian beberapa tetap harus dikerjakan tenaga manusia 

(Wijaya & Utama, 2013). 
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B. Hubungan Antar Variabel 

B.1. Hubungan Modal Terhadap Hasil Produksi 

Modal merupakan komponen utama yang berhubungan secara langsung 

dalam suatu proses produksi, dengan adanya modal yang dimiliki pengusaha akan 

membantu dalam kelancaran usaha dan juga untuk pengembangan usahanya 

(Utari & Dewi, 2014). 

B.2. Hubungan Bahan Baku Terhadap Hasil Produksi 

Bahan baku merupakan faktor produksi yang sangat penting, bahan baku 

mempunyai hubungan positif dengan output. Apabila terdapat penambahan bahan 

baku maka jumlah produksi akan semakin meningkat (Puspitasari, 2012). 

B.3. Hubungan Tenaga Kerja Terhadap Hasil Produksi 

Tenaga kerja mempunyai pengaruh positif terhadap produksi. Apabila 

tenaga kerja yang dipekerjakan dengan jumlah yang banyak, maka akan 

meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan (Mahayasa, 2017). 

B.4. Hubungan Lama Usaha Terhadap Hasil Produksi 

Semakin lama usaha yang dijalankan maka semakin banyak mempunyai 

relasi bisnis dan pelanggan yang mampu meningkatkan pendapatan, selain itu 

lama usaha juga berpengaruh terhadap hasil produksi karena semakin lama 

bekerja maka akan semakin meningkat pula ketrampilannya yang berarti terjadi 

peningkatan produktivitas sehingga hasil produksi juga akan bertambah (Polandos 

et al., 2019). 
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B.5. Hubungan Teknologi Terhadap Hasil Produksi 

Teknologi merupakan komponen yang bisa digunakan dalam suatu proses 

produksi. Teknologi berpengaruh positif terhadap produksi, hal ini menunjukkan 

apabila dalam penggunaan teknologi modern maka akan membatu dalam 

meningkatkan jumlah produksi (Putri & Kesumajaya, 2017). 

C. Penelitian Terdahulu 

Ahiawodzi & Adade (2012) melakukan penelitian tentang akses ke kredit 

dan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Ho Ghana. Penelitian ini 

menggunakan 78 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ke kredit, 

modal awal, total investasi saat ini dan omset tahunan memiliki hubungan positif 

dengan pertumbuhan UKM dan oleh karena itu berkontribusi pada pertumbuhan 

UKM di Kota Ho. Sedangkan umur perusahaan (AF) dan tingkat pendidikan (EL) 

wirausaha tidak signifikan terhadap pertumbuhan UKM di Kota Ho. 

Yuniartini (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh modal, tenaga 

kerja, dan teknologi terhadap produksi industri kerajinan ukiran kayu di 

Kecamatan Ubud. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 83 unit usaha. 

Hasilnya secara serempak modal, tenaga kerja, dan teknologi berpengaruh 

signifikan terhadap produksi industri kerajinan ukiran kayu di Kecamatan Ubud. 

Secara parsial teknologi tidak berpengaruh terhadap produksi industri kerajinan 

ukiran kayu, sedangkan modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap industri kerajinan ukiran kayu di Kecamatan Ubud. 

Lesmana (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh modal, tenaga 

kerja, dan lama usaha terhadap produksi kerajinan manik-manik kaca (studi kasus 
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sentra industri kecil kerajinan manik-manik kaca Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 40 responden. Hasil penelitiannya adalah secara parsial variabel 

modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi pada 

sentra industri kerajinan manik-manik kaca di Desa Plumbon Gambang, 

sedangkan variabel lama usaha berpengaruh positif namun tidak signifikan dan 

secara bersama-sama variabel modal, tenaga kerja, dan lama usaha  berpengaruh 

signifikan terhadap produksi manik-manik kaca di Desa Plumbon Gambang. 

Utari & Dewi (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh modal, 

tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan 

menengah di kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat. Dalam penelitian ini 

menggunakan 59 sampel perusahaan yang berada di kawasan Imam Bonjol 

Denpasar Barat. Hasil penelitian menyatakan bahwa modal secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam 

Bonjol Denpasar Barat, tingkat pendidikan dan teknologi berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol 

Denpasar Barat. Sedangkan secara simultan modal, tingkat pendidikan dan 

teknologi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

UMKM di kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat.  

Priyandika (2015) menganalisis tentang pengaruh jarak, lama usaha, 

modal dan jam kerja terhadap pedagang kaki lima konveksi yang dilakukan di 

Kelurahan Purwodinatan Kota Semarang. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 62 responden pedagang kaki lima pedagang konveksi di Kelurahan 
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Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel lama usaha, modal dan jam kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima pedagang konveksi 

di  Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. 

Sedangkan variabel jarak antar pedagang tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang kaki lima pedagang konveksi di Kelurahan Purwodinatan Kecamatan 

Semarang Tengah Kota Semarang. 

Fachrizal (2016) meneliti tentang pengaruh modal dan tenaga kerja 

terhadap produksi kerajinan kulit di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa variabel modal dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap 

produksi industri kerajinan kulit. 

Dewi & Yuliarmi (2017) meneliti tentang pengaruh modal, tenaga kerja, 

dan luas lahan terhadap jumlah produksi kopi arabika di Kecamatan Kintamani 

Kabupaten Bangli. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 petani kopi 

arabika. Hasil penelitiannya adalah modal, tenaga kerja, dan luas lahan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi kopi arabika. 

Secara parsial modal, tenaga kerja, dan luas lahan berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah produksi kopi arabika di Kecamatan Kintamani Kabupaten 

Bangli. 

Penelitian Mufidha (2017) menganalisis pengaruh modal kerja, bahan 

baku, dan jumlah tenaga kerja terhadap hasil produksi sentra industri kecil sepatu 

dan sandal kulit (studi kasus pada sentra industri kecil sepatu dan sandal kulit di 

Kelurahan Selosari dan Kelurahan Magetan, Kabupaten Magetan). Populasi dalam 
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penelitian ini sebanyak 50 unit usaha dengan sampel sebanyak 35 unit usaha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial modal dan bahan baku 

berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi. Sedangkan jumlah tenaga kerja 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap hasil produksi sentra industri 

sepatu dan sendal kulit di Kelurahan Selosari dan Kelurahan Magetan, Kabupaten 

Magetan. 

Ulianti & Purbadharmaja (2020) menganalisis tentang faktor yang 

berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan industri patung kayu di 

Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 92 pengrajin patung kayu. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel modal dan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas pengrajin patung kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, 

bahan baku berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas pengrajin 

patung kayu, dan kualitas tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas pengrajin patung kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. 

Modal, bahan baku, kualitas pekerja dan teknologi berpengaruh positif terhadap 

penghasilan akan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

pengrajin patung kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Sedangkan 

produktivitas tidak menjembatani hubungan modal, bahan baku, tenaga kerja dan 

teknologi pada pendapatan pengrajin patung kayu di Kecamatan Ubud Kabupaten 

Gianyar. 

Suprapto & Sunarsi (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan tata letak 

pabrik dan ketersediaan bahan baku terhadap arus produksi baja di Indo Karuna. 
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 65 responden PT. Indo 

Karuna Steel. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata letak 

berpengaruh signifikan terhadap kelancaran produksi, ketersediaan bahan baku 

berpengaruh signifikan terhadap kelancaran produksi. Sedangkan secara stimultan 

tata letak dan ketersediaan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap 

kelancaran produksi. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan hubungan antara variabel terikat 

(dependent) dan variabel bebas (independent). Berdasarkan beberapa teori yang 

telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana 

keterkaitan faktor yang dapat mempengaruhi hasil produksi industri ukir di 

kelurahan Punduhsari. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil 

produksi, sedangkan variabel independennya adalah modal, bahan baku, dan 

tenaga kerja. Untuk memperjelas pemikiran dalam penelitian ini, berikut skema 

kerangka pemikirannya: 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

yang dinyatakan dalam bentuk kalimat (Sugiyono, 2013). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel modal berpengaruh positif terhadap hasil produksi industri ukir. 

2. Variabel bahan baku berpengaruh positif terhadap hasil produksi industri ukir. 

3. Variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan terhadap hasil produksi 

industri ukir. 

4. Variabel lama usaha berpengaruh positif terhadap hasil produksi industri ukir. 

5. Variabel teknologi berpengaruh positif terhadap hasil produksi industri ukir. 
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