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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

 

2.1.1 Pengertian Industri  

 Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu industria yang artinya 

buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan 

luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hididupnya 

dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi industri menurut Sukirno 

adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih 

tinggi kegunaannya (Sukirno, 1995). 

Industri Rumahan adalah sebuah usaha yang melakukan kegiatan 

ekonominya dengan menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan 

dirumah. Badan pusat statistik mendefinisikan industri sebagai berikut: 

Industri merupakan cabang ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha 

sejenisnya dimana tempat seorang bekerja (Syarif, 2013). 

 Sedangkan menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (1999) 

menyatakan bahwa : “industri adalah usaha produktif, terutama dalam 

bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menggunakan modal dan 

tenaga kerja jumlah yang relatif besar”. 

Jenis-jenis / macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja 

1. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan / 

tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang. 

2. Industri kecil Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga 

kerja berjumlah antara 5-19 orang. 
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3. Industri sedang atau industri menengah adalah industri yang 

karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.  

4. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga 

kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih (Sritomo, 2003). 

 

2.1.2  Pengertian Tempe 

 

  Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Di 

tanah air, tempe sudah lama dikenal selama berabad-abad silam. Makanan 

ini diproduksi dan dikonsumsi secara turun temurun, khususnya di daerah 

Jawa Tengah dan sekitarnya. Kata “tempe” diduga berasal dari bahasa Jawa 

Kuno. Pada masyarakat Jawa Kuno terdapat makanan berwarna putih 

terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Makanan bernama tumpi 

tersebut terlihat memiliki kesamaan dengan tempe segar yang juga berwarna 

putih. Boleh jadi, ini menjadi asal usul dari nama kata “tempe” berasal 

(Rika, 2016). 

  Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai dengan 

menggunakan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae atau 

beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi yang dikenal sebagai 

“ragi tempe”. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses 

penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna 

menggunakan bahan baku berupa kedelai dan ragi, proses pembuatan 

dilakukan dengan manual yaitu dengan dimasak menggunakan air, dan 

semuanya dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Dapat dikatakan faktor 

input industri rumahan tempe terdiri dari kedelai dan ragi serta diolah 

dengan menggunakan tenaga manusia dalam hal ini untuk memaksimalkan 

proses produksi agar lebih efisien perlu adanya sumber daya manusia yang 

terdidik dan didukung oleh pengalaman kerja yang matang (Rika, 2016). 
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  Berikut bahan-bahan dan langkah-langkah pembuatan tempe: 

  Bahan-Bahan  

1. Kedelai kering  

2. Ragi tempe secukupnya 

 Langkah-langkah  

a. Rendam kedelai kering hingga mengembang. Rebus kedelai 

hingga mendidih, biarkan mendidih beberapa menit. Dinginkan. 

Remas-remas kedelai dengan tangan lalu buang kulit arinya. 

Tiriskan kedelai kalau perlu menggunakan serbet makan hingga 

kering benar 

b. Tambahkan ragi (sesuai petunjuk kemasan) ke dalam kedelai  

c. Simpan tempe. Tutup dengan kertas. Jika tempe sudah 

berkeringat, buka kertas. Biarkan miselium candawan tempe 

tumbuh sempurna. Waktu sekitar 1 hari tempe dibuat pagi, 

tempe jadi pagi hari dihari berikutnya (Sareh, 2020). 

2.1.3 Pengertian Pendapatan 

Menurut Sukirno (2000) pendapatan merupakan unsur yang sangat 

penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu 

usaha tentu ingin mengetahui inilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh 

selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan 

merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki 

oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji / 

upah, sewa, bunga serta keuntungan / profit (Hendrik, 2011).Menurut 

Munandar (2006), pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan aset 

yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena 
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pertambahan modal baru dari pemiliknya. Pendapatan sangat berpengaruh 

bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang 

diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai 

segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

(Hartoyo dan Noorma, 2010). 

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep 

pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh 

seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan 

Nordhaus, 2002). Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan 

yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang 

dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan 

merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. 

Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan 

keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok 

pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan 

pendapatan tinggi. Pembagian di atas berkaitan dengan status pendidikan 

dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relatif 

(Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simatupang, 2008). 

Sebagaimana pendapat di atas, bahwa pendapatan merupakan gambaran 

terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, oleh karenanya setiap 

orang yang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan 

di sektor informal atau perdagangan, berupaya untuk selalu meningkatkan 

pendapatan dari hasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat 

meningkatkan taraf hidup keluarganya. 

Menurut Sadono Sukirno (2000), pendapatan dapat dihitung melalui tiga 

cara yaitu: 
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1. Cara Pengeluaran. Cara ini pendapatan dihitung dengan 

menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-

barang dan jasa. 

2. Cara Produksi. Cara ini pendapatan dihitung dengan 

menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan. 

3. Cara Pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan 

diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang 

diterima, 

 Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang 

kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga income dari 

seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor 

produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini 

membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input 

proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga 

faktor produksi di pasar (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar 

barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan 

(Poniwati Asmie, 2008). 

 Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan 

(Suparmoko, 2000), yaitu : 

1. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam 

waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan. 

2. Pendapatan dari Usaha Sendiri. Merupakan nilai total dari hasil 

produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar 

danusaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan 

tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa 
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kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak 

diperhitungkan. 

3. Pendapatan dari Usaha Lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa 

mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan 

pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil 

menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang 

lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari 

pensiun, dan lain-lain. 

 Menurut Tohar (2003) pendapatan perseorangan adalah jumlah 

pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat yang sebelum 

dikurangi transfer payment. Transfer Payment yaitu pendapatan yang tidak 

berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang 

bersangkutan. Pendapatan dibedakan menjadi: 

1. Pendapatan asli yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap orang 

yang langsung ikut serta dalam produksi barang. 

2. Pendapatan turunan (sekunder) yaitu pendapatan dari golongan 

penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi 

barang seperti dokter, ahli hukum dan pegawai negeri. 

 Sedangkan pendapatan menurut perolehannya dibedakan menjadi: 

1. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum 

dikurangi pengeluaran dan biaya–biaya. 

2. Pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh sesudah 

dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya. 
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Sedangkan pendapatan menurut bentuknya dibedakan menjadi: 

1. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan yang sifatnya 

reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber 

utamanya berupa gaji, upah, bangunan, pendapatan bersih dari usaha 

sendiri dan pendapatan dari penjualan seperti: hasil sewa, jaminan 

sosial, premi asuransi. 

2. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya 

reguler dan biasanya tidak berbentuk balas jasa dan diterima dalam 

bentuk barang. 

Menurut Yudhohusodo (1998) tingkat pendapatan seseorang dapat 

digolongkan dalam 4 golongan yaitu: 

1. Golongan yang berpenghasilan rendah (low income group) yaitu 

pendapatan rata-rata dari Rp 150.000 perbulan. 

2. Golongan berpenghasilan sedang (moderate income group) yaitu 

pendapatan rata-rata Rp 150.000 – Rp 450.000 perbulan. 

3. Golongan berpenghasilan menengah (midle income group) yaitu 

pendapatan rata-rata yang diterima Rp 450.000 – Rp 900.000 

perbulan. 

4. Golongan yang berpenghasilan tinggi (high income group) yaitu 

rata-rata pendapatan lebih dari Rp 900.000 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Prastiwi Dewi Anggraini, Edy Prasetyo, dan Bambang Mulyanto 

Setiawan (2016), dalam studinya yang berjudul “Analisis Efisiensi 

Ekonomi Dan Pendapatan Pengrajin Tempe Di Kabupaten Klaten”. 

Penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor produksi yang 
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berpengaruh terhadap usaha pembuatan tempe, efisiensi ekonomi, dan 

pendapatan pengrajin tempe di Kabupaten Klaten. Data dianalisis 

menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas dan R/C rasio. 

Hasil penelitian menunjukkan faktor produksi yang berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah produksi tempe adalah kedelai, ragi, dan 

pembungkus. Rata-rata pendapatan pengrajin tempe per bulan atas 

biaya tunai adalah Rp 3.242.721,36 dan atas biaya total adlah Rp 

2.296.689,11. Nilai R/C ratio atas biaya tunai maupun atas biaya total 

adalah sebesar 1,37 dan 1,21 yang berarti industri tempe di Kabupaten 

Klaten mengguntungkan dan layak  dijalankan. 

2. Ayu Mutiara (2010), dalam studinya yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Bahan Baku, Bahan Bakar dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Tempe 

di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Krobokan)”. Penelitian 

tersebut berfokus pada pengaruh antara bahan baku, bahan bakar, dan 

tenaga kerja terhadap produksi tempe di Kelurahan Krobokan Kota 

Semarang. Data dianalisis menggunakan metode kuesioner dengan 

teknik purposive sampling. Kemudian dilakukan metode yang meliputi 

uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji F dan uji t, analisis koefisien 

determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku, 

bahan bakar, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi 

tempe.  

3. Sopuwan, Dompak Napitupulu, dan Elwamendri (2018), dalam studinya 

yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi 

Tempe Di Kelurahan Rajawali Di Kota Jambi”. Penelitian ini berfokus 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tempe di Kelurahan 

Rajawali Kota Jambi. Data dianalisis menggunakan regresi linier 

berganda, uji R2, uji t, uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai variabel jumlah kedelai (X1), ragi (X2), curahan tenaga 
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kerja (X3), dan volume alat cetak (X4) secara bersama-sama 

mempengaruhi produksi tempe di Kelurahan Rajawali sebesar 83,8 %.  

Dari beberapa penelitian diatas, ada beberapa persoalan yang 

belum terungkap. Hal ini menjadikan peneliti untuk mengembangkan 

dan melengkapi persoalan yang belum terungkap dari studi-studi 

terdahulu. Jika terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini, peneliti telah berusaha untuk mengembangkan dan 

memperdalam temuan lebih lanjut. Penelitian ini berjudul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Tempe Terhadap Pendapatan 

Pengusaha Tempe Di Kampung Tempe Tenggilis Kauman, Kota 

Surabaya, Jawa Timur”. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Modal Terhadap Tingkat Produksi 

  Menurut Benefit, 1995 (dalam Zamrowi, 2007) modal juga dapat 

digunakan untuk membeli mesin-mesin atau peralatan untuk melakukan 

peningkatan proses produksi. Dengan penambahan mesin-mesin atau 

peralatan produksi akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, hal 

ini dikarenakan mesin-mesin atau peralatan produksi dapat menggantikan 

tenaga kerja. Jadi semakin banyak modal yang digunakan untuk membeli 

mesin-mesin atau peraralatan maka menurunkan penyerapan tenaga kerja. 

  Menurut Haryani (2002), dalam prakteknya faktor-faktor produksi baik 

sumberdaya manusia maupun yang non sumberdaya manusia seperti modal 

tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu 

industri, dengan asumsi faktor- faktor produksi yang lain konstan, maka 

semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga 

kerja. 
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2.3.2 Hubungan Antara Tingkat Produksi  Dengan Tingkat Pendapatan 

 Total pendapatan diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan 

total biaya dalam suatu proses produksi. Sedangkan total penerimaan 

diperoleh dari produksi fisik dikalikan dengan harga produksi (Soekartawi, 

1991). Pendapatan yang nilainya positif disebut juga keuntungan. Sedangkan 

pendapatan yang nilainya negatif disebut kerugian. Biaya usaha tani atau 

pengeluaran usaha tani merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh 

produsen (petani, nelayan, dan peternak) dalam mengelola usahanya untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Biaya usaha tani dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable 

cost). Biaya tetap umumnya diartikan sebagai biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun output yang diperoleh banyak atau 

sedikit. Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan biaya yang besar 

kecilnya dipengaruhi oleh produksi komoditas pertanian yang diperoleh 

(Rahim dan Hastuti, 2007).  

2.4 Kerangka Konseptual 

 Modal usaha, jam kerja, dan produksi adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pengusaha tempe di Kampung Tempe, Tenggilis 

Kauman, Kota Surabaya. Modal usaha adalah biaya atau pengeluaran  yang  

digunakan untuk proses produksi setiap hari. Adapun jam kerja yang 

dimaksudkan disini adalah waktu untuk melakukan pekerjaan demi 

mendapatkan upah tertentu, sedangkan produksi adalah suatu kegiatan untuk 

menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran : 
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Gambar 2.1: Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan anggapan sementara yang masih memerlukan 

pengujian. Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang 

telah dikemukakan, maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis yang akan 

diuji kebenaranya sebagai berikut : 

1. Diduga modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pengusaha tempe di Kampung Tempe, Tenggilis Kauman, Kota 

Surabaya 

2. Diduga jam kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pengusaha tempe di Kampung Tempe, Tenggilis Kauman, Kota 

Surabaya 

3. Diduga produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pengusaha tempe di Kampung Tempe, Tenggilis Kauman, Kota 

Surabaya 
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