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ABSTRACT 

Industrial sector represent one of the economic sector which every year 

have given contribution which mounting to economics of Riau, if in the year 2001 

industrial sector contribution to economics of tired Riau 7,2%, hence in the year 

2011 mounting to become 12,4% ( BPS Province of Riau). That thing is enabled 

because industrial sector represent economic activity yielding big enough output. 

Industrial during the time exist in Riau still in the form of home industry managed 

by a family. Even though there [is] also industry representing to exeed Riau, that 

is food industry, beverage, tobacco, other processing industry and textile. For that 

need the existence of strategy to develop small industry exist in Riau, to be 

industrial sector become taft sector and can be pledged. But to develop the small 

industry is not easy to, there is assorted of problems which must be solved, among 

others problems of capital and level of amount of required labour. 

PENDAHULUAN 

Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang setiap tahun 

telah memberikan kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian Riau, jika 

pada tahun 2001 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Riau mencapai 

7,2 persen, maka pada tahun 2011 meningkat menjadi 12,4 persen (BPS Propinsi 



Riau). Hal itu dimungkinkan karena sektor industri merupakan kegiatan ekonomi 

yang menghasilkan output yang cukup besar. Selain itu ada beberapa faktor yang 

juga menyebabkan industri kecil mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian antara lain: 

1. Industri kecil mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih banyak dimana 

sektor ini akan mampu membantu pemerintah dalam mengatasi masalah 

pengangguran. 

2. Jumlah industri kecil relatif lebih banyak. 

3. Lokasi penyebaran industri kecil hampir berada diseluruh daerah. 

4. Perkembangan   sektor   industri   kecil   akan   menunjang   tercapainya 

pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. 

5. Industri kecil dapat merupakan wadah kreatifitas masyarakat karena skala 

usahanya kecil dan tidak terlalu sulit untuk memulainya. 

6. Pengembangan usaha tidak memerlukan kepemimpinan yang tinggi sebab 

bentuk organisasi perusahaan masih sederhana. 

7. Mobilitas usaha industri kecil tinggi. 

Selama ini industri yang ada di Riau masih berupa industri rumah tangga 

yang dikelola oleh sebuah keluarga. Walaupun demikian ada juga industri yang 

merupakan unggulan Riau, yaitu industri makanan, minuman, tembakau, tekstil 

dan industri pengolahan lainnya. 

Arah pembangunan Indonesia memprioritaskan pada peningkatan 

pembangunan di sektor industri. Agar industri tumbuh semakin cepat dan dinamis 

pada saat sekarang dan masa yang akan datang, maka industrialisasi harus 



mengutamakan efisiensi, nilai tambah yang memiliki daya saing pasar, serta terus 

ditumbuh kembangkan sebanyak mungkin partisipasi penduduk dalam kegiatan 

industri didaerah daerah sampai tingkat pedesaan. (Firwan Tan 2007:28). 

Untuk menuju industrialisasi tersebut maka kita harus mulai dari 

mengembangkan industri kecil, mengingat kondisi negaia kita yang belum bisa 

digolongkan kedalam negara maju dan belum mempunyai modal yang cukup 

untuk membuat industri yang bersekala besar. Disamping itu krisis moneter yang 

menimpa Indonesia yang berawal dari jatuhnya rupiah terhadap nilai Dolar 

Amerika Serikat pada pertengahan Juli 2008 lalu, telah memberi pelajaran pada 

bangsa kita, khususnya dunia usaha, dimana pada saat itu banyak perusahaan yang 

tidak dapat melanjutkan produksinya. Hal ini disebabkan karena peningkatan 

biaya produksi yang bahan bakunya diimpor dari luar negeri. Peningkatan biaya 

penyediaan bahan baku bisa mencapai 45% dari total biaya produksi, misalnya 

industri elektronik yang mengimpor bahan baku atau komponennya 60% dari luar 

negeri. Tetapi derajat kesulitan yang ditimbulkan akibat kisis moneter tentunya 

berbeda-beda antara satu industri dan industri lain atau antara satu sektor dengan 

sektor lain. Bagi perusahaan yang berorientasi ekspcr dan tidak menggantungkan 

diri pada bahan baku impor akan memperoleh keuntungan dari jatuhnya nilai 

rupiah terhadap dolar Amerika. Industri kecil pada saat itu telali menunjukkan 

keberadaannya dengan tetap eksis walaupun relaiif banyak perusahaan besar yang 

jatuh (collapse). 

Program yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan dapat 

terlihat dari berbagai bentuk kegiatan baik berupa perangkat lunak maupun 



perangkat keras. Bantuan perangkat lunak dapat dilihat dalam bentuk 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan bagi peengusaha kecil, konsultasi peningkatan dan pembinaan 

usaha, bantuan promosi dagang serta berbagai keringanan dan kemudahan yang 

diberikan kepada pengusaha kecil dalam rangka mendorong perkembangan 

usahanya. Sedangkan bantuan perangkat keras teriihat dalam bentuk penyediaan 

tempat khusus bagi usaha kecil, bantuan permodalan, penyediaan fasilitas 

pelayanan bersama (common service utility) pada sentra-sentra industri kecil dan 

berbagai bentuk bantuan yang langsung diberikan kepada pengusaha kecil. 

Untuk itu perlu adanya strategi untuk mengembangkan industri kecil yang 

ada di Riau, agar sektor industri menjadi sektor yang tangguh dan dapat 

diandalkan. Tapi untuk mengembangkan industri kecil tersebut tidaklah mudah, 

ada berbagai macam permasalahan yang harus dipecahkan, diantaranya 

permasalahan kapital dan besarnya jumlah tenega kerja yang dibutuhkan. 

PERUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH 

lndustri makanan  merupakan salah satu alternatif yang bisa diterapkan di 

Riau. Namun industri makanan  yang ada sekarang masih perlu dikembangkan 

agar dapat menjadi sektor yang tangguh. Dalam pengembangannya tentunya 

menghadapi berbagai kendala. Bertitik tolak dari latar belakang pemilihan judul 

maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh modal terhadap perkembangan produksi industri 

makanan  di Riau. 



2. Seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap perkembangan produksi 

industri makanan  di Riau. 

Penulisan skripsi ini akan melihat sejauh mana perkembangan industri 

makanan  di Riau selama 10 tahun terakhir (2002 - 2011). Disini penulis hanya 

melihat dari segi jumlah produksi, jumlah modal, dan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan.  

Tenaga kerja yang dimaksudkan disini adalah tenaga kerja yang telah 

termasuk kedalam angkatan kerja (usia 10 tahun keatas) yang teiah memberikan 

sumbangan tenaganya dalam proses produksi, walaupun hanya satu jam sehari. 

HIPOTESIS 

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dapat ditarik suatu hipotesa 

yaitu: 

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah modal terhadap jumlah 

produksi industri makanan  di Riau. 

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan tenaga kerja terhadap jumlah 

produksi industri makanan  di Riau. 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian, dalam permasalahan disini adalah menggunakan 

penelitiaan deskriptif objektif, yaitu gambaran mengenai sasaran. Maksudnya 



penulisan ini adalah menjelaskan pengaruh jamlah produksi yang diukur melalui 

dua variabel yakni jumlah kapital yang digunakan, dan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dalam proses produksi. 

Dalam penulisan saat ini metode penulisan yang digunakan adalah metode 

pemecahan secara deskriptif dan kuantitatif Pemecahan secara deskriftif yaitu 

metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta hipotesa baik 

yang dilakukan oleh pendahulu maupun yang baru dilakukan. Sedangkan secara 

kuantitatif adalah berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk membuktikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi biasanya berupa analisa dan 

perhitungan. Langkah-langkah umum yang sering digunakan untuk penulisan 

skripsi ini adalah: 

1. Merumuskan masalah. 

2. Menentukan tujuan penelitian. 

3. Memberikan batasan sejauh mana penelitian dilakukan. 

4. Merumuskan kerangka teori yang diturunkan dalam bentuk hipotesis. 

5. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan. 

6. Merumuskan hipotesis yang akan diuji. 

7. Membuat analisa dan melakukan pengujian terhadap data yang telah 

dikumpulkan. 



8. Memberi interpertasi dari hasil yang sudah diolah. 

9. Menyimpulkan dan memberi saran-saran dari penelitian yang telah diolah 

 

2. Variabel dan Pengukuran 

Dalam menentukan pembahasan mengenai masalah kesempaian kerja pada 

industri kecil maka penulis akan menggunakan konsep teori produksi, dimana 

bentuk umum dari fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut: 

Q = f (K, L, T)  …………………………………………………………..(8) 

Dimana : 

Q = jumlah produksi yang dihasilkan. 

K = jumlah stock modal. 

L = jumlah tenaga kerja. 

R = jumlah kekayaan alam. 

T = teknologi. 

Selanjutnya dalam melakukan penelitian dan pembahasan penulis hanya 

akan memakai dua faktor produksi saja yaitu modal dan tenaga kerja yang 

mempengaruhi output, seperti yang dikemukakan Cobb-Douglas. 

 



Formulasi fungsi produksi tersebut dapat ditulis: 

Q = A K
α
 L

β
 U …………………………………………………………..(9) 

Dengan demikian besarnya output sangat dipengaruhi oleh perubahan 

yang terjadi alas variabel K dan L serta konstanta A. Selanjutnya dari persamaan 

(9) di atas, dapat dilakukan Least Square transformation, yaitu dengan 

menganggap fungsi prodiksi Cobb-Douglas adalah linear homogen. 

Dalam fungsi linear homogen, rata-rata produk fisiknya dapat dinyatakan 

sebagai capital-labio ratio K/L (Ibid, 387). Untuk membuktikannya maka tiap 

independen variabel pada persamaan (9) diperbanyak dengan faktor K = 1/L, 

sehingga cutputmenjadi kQ = Q/L, oleh karena fungsi produksi Cobb-Douglas 

dianggap constant return to scale, berarti  α + β = 1, sehingga β = 1 - α. Dengan 

demikian a dan P haruslah 0 < α < 1 dan  0 < β < 1. selanjudnya persamaan (9) 

akan menjadi: 
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 Guna menganalisa data dari tahun 2002-2011 dan melihat elastisitasnya, 

maka bentuk fungsi di atas diubah dalam bentuk logaritma, sehingga koefisien 

dari persamaan langsung merupakan elastisitasnya. Johnston mengatakan bahwa, 



bentuk ini sering digunakan karena adanya koefisien elastisitas yang konstan 

antara variable independen dimana nilainya sama dengan koefisien regresi 

(Johnston, Econometrics Methods, Me Grow-Hili, 2002). 

Log Q = Log A + α Log K + β Log L + U …………………………….(10) 

Dimana : 

Q = produksi industri kecil di Riau. 

K = kapital yang digunakan dalam industri kecil di Riau. 

L = tenaga kerja yang digunakan dalam industri kecil 

α = elastisitas output terhadap perubahan input K. 

β = elastisitas output terhadap perubahan input L. 

A = konstanta. 

3. Definisi Operacional Variable Penelitian 

Penelitian ini memakan waktu selama sepuluh tahun yaitu dari tahun          

2002-2011, maka periode yang diperhatikan dalam melihat perkembangan 

produksi dari segi penambahan jumlah kapital dan penambahan jumlah tenaga 

kerja selama periode tersebut diatas. Selanjutnya pada bagian ini akan 

didefinisikan variabel-variabel yang dapat diterangkan dibawah ini. 

1. Q adalah jumlah produksi, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

industri kecil di Riau dengan satuan unit. 



2. K adalah jumlah capital, jumlah kapital atau modal yang digunakan dalam 

proses produksi industri kecil Riau dengan satuan rupiah. 

3. L adalah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses 

produksi industri kecil Riau dengan satuan orang 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, dimana 

data tersebut adalah data-data yang mempengaruhi jumlah produksi Industri kecil 

di Riau yaitu, jumlah kapital, dan jumlah tenaga kerja. Data yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah data skunder yaitu data yang dipublikasikan oleh Biro 

Pusat Statistik (BPS), Bappeda Propinsi Riau dan Depertemen Perindustrian dan 

Perdagangan Propinsi Riau yang terangkum dalam industri kecil Riau dalam 

angka dari tahun 2002-2011 serta dinas dan instansi-instansi lain yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat menganalisa permasalahan dan mencari pemecahan masalah 

dalam skripsi ini, maka penulis membutuhkan data yang akurat mengenai modal 

yang digunakan dalam proses produksi industri kecil dan jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan, sehingga data yang diperoleh memenuhi syarat dan akan 

menunjang dalam pengambilan keputusan. Cara-cara yang penulis gunakan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Research Library Observation 



Observasi kepustakaan yang penulis lakukan antara lain seperti: dari 

perpustakaan Universitas Riau, Biro Pusat Statistik Riau, Bappeda Riau. 

Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan yang berasal dari semua buku-

buku ekonomi yang berkaitan denga penelitian ini. 

2. Penelitian ini berdasarkan data skunder yang diperoleh, maka data ini 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas. 

6. Metode Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan 

antara jumlah produksi dengan modal dan tenaga kerja didasarkan pada analisa 

regresi berganda, dimana variabel terikatnya adalah jumlah produksi dan variabel 

bebasnya adalah modal dan tenaga kerja. 

Untuk menaksir persamaan regresi, dalam mengetahui besarnya pengaruh 

variabel input terhadap produksi atau output maka digunakan analisa dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Dalam penaksiran ini model regresi yang 

digunakan dianggap telah memenuhi asumsi-asumsi ekonometrika untuk 

penaksiran dengan metode OLS. 

Untuk mengukur besarnya sumbangan (share) dari beberapa variabel K 

dan L terhadap Q dengan kata lain berapa besamya variasi pembahan variabel 

dependent yang dapat diterangkan pada variabel independent secara keseluruhan 

digunakan koefisien determinasi (R
2
) dengan rumus (J. Supranto, 2003, 97): 
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Dimana : 

R
2 

= adalah koefisien determinasi 

xi = adalah masing-masing variabel input 

yi = adalah masing-masing variabel output 

bi = adalah elastisitas masing-masing variabel xi 

Besarnya nilai R
2
 berkisar antara 0 dan 1 (0 < R

2
 < 1). Jika mendekati satu 

menunjukkan semakin besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

dan bila R
2
 mendekati nol, menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Untuk menguji apakah hipotesa diterima atau di 

tolak di gunakan uji t (t-test) dengan rumus (J. Supranto.2003, 152): 

Sbi

bi
t   

Dimana: 

t     = Adalah nilai mutlak pengujian 

bi   = Adalah parameter yang akan di uji 

Sbi = Adalah standar deviasi (akar variance) 

Penaksirannya adalah bila t-observasi (thitung) lebih besar dari t-tabel berarti 

koefisien regresi tidak sama dengan nol, berarti hipotesa nol ditolak, dan hipotesa 



alternatif diterima, tapi nilai t-observasi lebih kecil dari Mabel, maka hipotesa nol 

diterima dan hipotesa alternatif ditolak, berarti variabel dependent dan 

indenpendent tidak ada hubungan. Untuk menguji tingkat keberartian seluruh 

variabel sekaligus digunakan pengujian F-test dengan rumus (J. Supranto, buku 

satu, 2003, 268): 
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Dimana: 

R
2
  = Adalah koefisien determinasi 

k    = Adalah jumlah parameter (termasuk konstanta) 

n    = Adalah jumlah observasi 

Bila nilai F yang di peroleh lebih lebm besar dari F-tabel berarti 

keseluruhan variabel yang diuji memang mempakan penerang bagi variabel tidak 

bebas. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai tujuan 

penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 



1. Variabel modal berpengaruh signifikan terhadap produksi industri makanan di 

Propinsi Riau. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan modal 

berpengaruh terhadap nilai produksi industri makanan diterima. 

2. Variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi makanan di 

Propinsi Riau. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan tenaga kerja 

berpengaruh terhadap produksi industri makanan tidak diterima. 

3. Secara bersama-sama/serentak (uji F) variabel bebas yang terdiri dari input 

modal dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel produksi industri makanan  pada tingkat kepercayaan sampai dengan 

α =5% . Dengan demikian hipotesis H1 yang menyatakan semua variabel 

bebas mempengaruhi variabel tak bebas secara bersama-sama, dapat diterima. 

4. Dari hasil regresi didapat adjusted R
2
 sebesar 0,897, artinya sekitar89.7 persen 

variasi produksi industri makanan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

bebas (input modal dan tenaga kerja), dan sekitar 10.3 persen dijelaskan 

variabel lain di luar model. 

5. Dari hasil regresi didapat koefisien korelasi (R)  sebesar 0.959. Ini berarti 

antara variabel-variabel bebas (input modal dan tenaga kerja) dengan variabel 

terikat (nilai produksi industri makanan) terdapat hubungan kuat positif yaitu 

sebesar 95.9%.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran 

sebagai solusi dari permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Produsen Industri Makanan 



a. Untuk meningkatkan produksi industri makanan, produsen harus 

memperhatikan banyaknya bahan baku yang dibuat dalam proses produksi 

(modal yang tersedia). 

b. Produsen pada industri makanan seharusnya memperhatikan bahan bakar 

yang digunakan dalam proses  produksi makanan (modal yang tersedia). 

2. Bagi pemerintah, Pemerintah harus mempertimbangkan dalam menaikkan 

harga bahan bakar, karena selama ini sebagian besar produsen industri 

makanan menggunakan bahan bakar gas karena lebih praktis dan mudah 

didapatkan dari pada harus membeli kayu bakar dalam produksi makanan.  
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