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MOTTO 

“Tak akan ada usaha yang percuma, karena akan ada maksud dibalik setiap 

peristiwa. Berdoa, dan berusaha yang terbaik lalu ikhlaskan kepada-Nya apa yang 

akan terjadi selanjutnya, niscaya Allah akan berikan yang terbaik” 

(Penulis) 

 Allah tidak akan membebani seseorang hamba-Nya melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya (Q.S. Al-Baqarah: 286). 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam 

beribadah) (Q.S. Al Insyirah:6-7). 

 Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam 

tindakan (Confusius). 

 Berusahalah tidak untuk menjadi orang yang berhasil tetapi berusahalah 

untuk menjadi orang yang berguna (Albert Einstein). 

 Bagaimanapun keadaan kita, Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang 

wajib dilakukan (Khalil Gibran). 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
KEUNTUNGAN USAHA PEMBUATAN PANGSIT DI KABUPATEN 

KLATEN 
Irham Baehaqi 

F 1109015 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

seberapa besar pengaruh modal, jumlah tenaga kerja, jam kerja, merk dagang, dan 
lama usaha terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode survei dengan kuesioner. Penelitian ini mengambil seluruh populasi usaha 
pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten yaitu berjumlah 24 pengusaha. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier 
berganda dan uji statistik. 

Hasil analisis data menggunakan regresi linier berganda menunjukkan 
bahwa variabel independen yaitu modal dan jumlah tenaga kerja mempunyai 
pengaruh yang signifikan positif pada tingkat keyakinan 95% terhadap besarnya 
keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. Sedangkan variabel 
independen jam kerja, merk dagang dan lama usaha tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan. Berdasar analisis diperoleh koefisien determinasi R2

 sebesar 
0.781785, hal ini berarti bahwa 78,17% variasi perubahan yang terjadi terhadap 
besarnya keuntungan usaha pembuatan pangsit dipengaruhi oleh semua variabel 
independen sedangkan 21,83% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar 
model. Berdasarkan hasil uji F hitung > F tabel semua variabel independen secara 
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%.  

Guna meningkatkan besarnya keuntungan, para pengusaha pembuatan 
pangsit harus menambah modal serta memperhitungkan kembali besarnya harga 
jual untuk produknya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. 
Selain itu jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap keuntungan usaha 
pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten, maka pemilik disarankan untuk 
mempekerjakan orang-orang yang berkualitas sehingga tidak hanya 
memperbanyak jumlah tenaga kerja.  

 
Kata kunci : Usaha Pembuatan Pangsit, Kabupaten Klaten, Usaha Kecil dan 
Menengah, Ordinary Least Square. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING GAINS 

OF PANGSIT PRODUCTION IN DISTRICT KLATEN  
Irham Baehaqi 

F 1109015 
The main objective of this research is to identify and explain how much 

influence the capital, workforce, working hours, brands, and old of business to 
gain a pangsits production in District Klaten .  

This study is a descriptive survey using a questionnaire. This research 
takes the population in 24 pangsits production owners in District Klaten. Data 
analysis techniques used to test the hypothesis is multiple linear regression 
analysis and statistical tests. 

Results of data analysis using multiple linear regression showed that 
independent variables are the capital and the workforce have a significant positive 
effect on confidence level 95% of the amount of profit pangsits productions in 
District Klaten.While the independent variable hours worked, brands and the old 
business does not significant influence. Based on the analysis of coefficient of 
determination R2

 of 0.781785, this means that 78,18% variation of the changes to 
the amount of coffee shop profits are influenced by all the independent variables, 
while 21,83% influenced by other variables outside the model. Based on test 
results, calculated F> F table of all the independent variables jointly affect the 
dependent variable at 5% significance level. 

In order to increase the profit, owner of pangsits productions need to raise 
capital and recalculate the selling price for its product so as to generate maximum 
profits.in addition to capital, the workforce also have an influence on profit of 
pangsits productionsin District Klaten, the owners are advised to hire qualified 
peoples so that not only increase the amount of labour . 

Keywords: Pangsits Production, District Klaten, Small and Medium Enterprises, 
Ordinary Least Square. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sektor ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir ini 

mengalami pelemahan dan cenderung lesu. Hal ini adalah imbas dari krisis 

ekonomi global yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahan besar yang 

tidak dapat melanjutkan usahanya dan berakibat pada berkurangnya lapangan 

pekerjaan. Sehingga antara pertumbuhan penduduk dan penyediaan lapangan 

kerja terjadi ketidakseimbangan, sehingga timbul banyaknya permasalahan 

pengangguran yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.  

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia hingga saat ini merupakan 

permasalahan yang cukup rumit. Hal ini terjadi karena lapangan kerja formal tidak 

lagi mampu menyerap seluruh ketersediaan tenaga kerja akibat bertambah 

majunya teknologi yang digunakan untuk menggantikan fungsi tenaga kerja 

manusia. Masalah pendidikan dan kemampuan angkatan kerja yang kebanyakan 

mempunyai keterampilan yang masih relatif rendah, sedangkan lapangan kerja 

formal mengharuskan tenaga kerja yang dibutuhkan mempunyai kompetensi yang 

tinggi agar mendapat tempat pada lapangan kerja formal tersebut. 

Adanya pertumbuhan yang tidak seimbang antara angkatan dan 

kesempatan kerja dengan segala dampak secara sosial ekonomi inilah yang akan 

menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama di Indonesia. 
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Akibat dari sulitnya bekerja di sektor formal inilah yang membuat masyarakat 

berfikir untuk mendirikan usaha sendiri tanpa harus berupaya mendapatkan 

pekerjaan di sektor formal. Sejalan dengan keadaan itu, pemerintahpun menyadari 

untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia hanyalah dengan 

menciptakan lapangan usaha baru yang dikelola oleh wiraswasta-wiraswasta 

sebagai pelaku bisnis yang siap untuk terjun pada persaingan. Jenis usaha yang 

banyak dipilih untuk menjadi awal karir masyarakat adalah Usaha Kecil dan 

Menengah, karena keterbatasan modal dan kemampuan yang dimiliki masyarakat. 

Beberapa tahun terakhir eksistensi UKM dalam perekonomian nasional 

makin menonjol, dengan itulah pemerintah pada saat ini turut mendukung dan 

memprioritaskan untuk mengembangkan UKM di Indonesia. Untuk menciptakan 

para usawahan baru khususnya pada sektor UKM, pemerintah turut mendukung 

dengan memberikan kebijakan bantuan kredit mudah untuk para wiraswasta untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan atau mengembangkan usaha yang telah 

dirintisnya. 

Selama ini pemerintah lebih mengutamakan pengembangan usaha besar 

sebagai strategi pembangunan industri, tetapi pemerataan kesejahteraan masih 

sulit tercapai. Karena hal tersebut maka pemerintah saat ini juga sedang 

mendukung untuk memprioritaskan dan mengembangkan UKM di Indonesia. Hal 

ini dilakukan karena pemerintah telah menyadari kesalahan dengan mengabaikan 

perekonomian yang mengutamakan usaha-usaha berskala kecil dan menengah 

yang dominan dikerjakan masyarakat Indonesia.  
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Anjuran untuk kembali membangun industri dalam negeri berbasis UKM 

memiliki sejumlah alasan. UKM sesungguhnya memiliki peran yang besar dalam 

perekonomian. Peran UKM tersebut antara lain : (1) sebagai lapangan kerja yang 

mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan, (2) memberikan kontribusi kepada peningkatan 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) berkontribusi 

terhadap peningkatan ekspor sekaligus berpotensi memperluas ekspor dan 

investasi (Heatubun, 2008) 

Setelah dibukanya kesempatan yang lebar setiap orang untuk mengadakan 

lapangan usaha, maka konsekuensinya akan ada banyak saingan usaha pada 

bidang yang sama pada satu wilayah tertentu, hal inilah yang mewajibkan para 

pengusaha untuk berpikir kreatif untuk mendirikan atau mengembangkan usaha 

apa yang akan dirintisnya. Kebanyakan dari industri UKM adalah yang 

berhubungan dengan keadaan masyarakat sehari-hari. Produk konsumsi 

merupakan sasaran utama dalam memilih jenis usaha yang akan menjadi 

komoditas utama bagi seorang wirausahawan. Produk makanan ringan dan 

pelengkap adalah salah satu usaha yang banyak dilirik pengusaha-pengusaha kecil 

yang mulai merintis usahanya. 

Di daerah Kabupaten Klaten khususnya di Kecamatan Jogonalan banyak 

bermunculan industri kecil yang berbasis rumah tangga pada produksi makanan 

ringan, karena sudah menjadi cirri khas dari Kecamatan Jogonalan, maka daerah 

ini oleh pemerintah Kabupaten Klaten maka Kecamatan Jogonalan dijadikan 

sebagai sentra industri makanan kecil di Kabupaten tersebut. Warga Kecamatan 
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Jogonalan sangat mahir memproduksi berbagai macam makanan kecil, seperti 

yang biasa disebut kuping gajah, kripik tempe, kripik pisang, maupun pangsit, 

namun sebagian besar masyarakat kecamatan tersebut adalah produsen pangsit.  

Pangsit yang diproduksi di Kabupaten Klaten tidak hanya untuk memenuhi 

permintaan untuk pelengkap makanan seperti mia ayam maupun bakso, namun 

juga untuk camilan atau snack untuk menemani waktu bersantai bersama 

keluarga. Alasan mereka memilih jenis usaha produksi pangsit antara lain jenis 

penganan ini tidak mudah busuk atau tahan lama, hampir semua lapisan 

masyarakat suka dan mampu membelinya, dan pembuatannya yang relatif mudah. 

Ketiga alasan tersebut yang menjadikan para pengusaha menjalankan usaha 

pembuatan pangsit bersama seluruh anggota keluarga menjadi penggerak roda 

perekonomian dalam sebuah keluarga di wilayah kabupaten Klaten. 

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keuntungan Usaha Pembuatan Pangsit di Kabupaten Klaten” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka permasalahan yang 

akan diangkat dalam penelitian ini antara lain: 

1. Adakah pengaruh modal terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit? 

2. Adakah pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap keuntungan usaha 

pembuatan pangsit? 

3. Adakah pengaruh jam kerja terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit? 

4. Adakah pengaruh merk dagang terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit? 

5. Adakah pengaruh lama usaha terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit? 

6. Adakah pengaruh bersama-sama modal, jumlah tenaga kerja, dan merk 

dagang terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh modal terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit 

2. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap keuntungan usaha 

pembuatan pangsit 
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3. Mengetahui pengaruh jam kerja terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit 

4. Mengetahui pengaruh merk dagang terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit 

5. Mengetahui pengaruh lama usaha terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit 

6. Mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel modal, jumlah tenaga 

kerja, jam kerja, dan merk dagang terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan akan tercapai dengan tersusunnya penelitian ini 

antara lain: 

1. Memberikan manfaat kepada pelaku ekonomi yakni khususnya pengelola 

usaha pembuatan pangsit untuk dapat lebih mengembangkan potensi 

ekonominya. 

2. Menambah informasi masyarakat tentang potensi bisnis pembuatan pangsit 

3. Bermanfaat bagi instansi yang terkait guna membantu mengambil 

kebijakan pengembangan wilayah dalam hal pembangunan ekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

1. Usaha Kecil dan Menengah 

a. Usaha Kecil 

1) Pengertian Usaha Kecil 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 usaha kecil 

adalah usaha ekonomi produktif yang berskala kecil yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar. Usaha kecil memenuhi kriteria 

kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan mencapai lebih 

dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah) serta dapat menerima kredit dari bank maksimal diatas 

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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2) Ciri-Ciri Usaha Kecil 

Ciri-ciri usaha kecil menurut Menurut Undang-undang 

No. 9 Tahun 1995 dalam Abdullah (2004), antara lain: 

a) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen 

keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan 

sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan 

sudah membuat neraca usaha; 

b) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata berpendidikan SMA 

dan sudah ada pengalaman usahanya;  

c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan 

legalitas lainnya, termasuk NPWP; 

d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, 

namun  belum dapat membuat business planning, studi 

kelayakan dan proposal kredit kepada bank, sehingga masih 

sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping; 

e) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 

orang. 

Sedangkan ciri-ciri usaha kecil menurut Tanjung (2008) 

dalam Koeniawati (2009), antara lain : 
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a) Jenis barang / komoditi yang diusahakan sudah tetap tidak 

mudah berubah 

b) Lokasi / tempat usaha umumnya sudah menetap dan tidak 

berpindah-pindah 

c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan 

walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai 

dipisahkan dengan keuangan keluarga serta sudah membuat 

neraca usaha 

d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) memiliki 

pengalaman dalam berwirausaha 

e) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan 

modal 

f) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP 

g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha 

dengan baik seperti business planning 

b. Usaha Menengah 

1) Pengertian Usaha Menengah 

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No. 10 

Tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
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bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

kecil atau usaha besar. Usaha menengah memenuhi kriteria 

kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta dapat 

menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

2) Ciri-Ciri Usaha Menengah 

Ciri-ciri Usaha menengah menurut Instruksi Presiden  

No. 10 Tahun 1998 dalam Abdullah (2004) antara lain: 

a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi 

yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan 

pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian 

pemasaran, dan bagian produksi;  

b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan 

sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan 
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untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh 

perbankan;  

c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi 

perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan 

kesehatan;  

d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin 

gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya 

pengelolaan lingkungan, dan lain lain;  

e) Telah sering bermitra dan meman–faatkan pendanaan yang 

ada di bank;  

f) SDM-nya sudah lebih meningkat, banyak penggunaan sarjana 

sebagai manajer;  

g) Pada umumnya memiliki karyawan antara 20 sampai 99 

orang. 

2. Pengertian Bisnis atau Usaha 

Menurut http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis Bisnis dalam ilmu 

ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada 

konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis 

kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang 

berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun 

masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan 

yang mendatangkan keuntungan. 

 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
http://id.wikipedia.org/wiki/Laba
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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Bisnis atau usaha dilihat secara keseluruhan sebagai kata kunci 

bagi kehidupan manusia, sebab dengan berusaha manusia dapat hidup 

dan kemudian mencari nafkah untuk mencari penghasilan demi 

kelangsungan hidupnya (Kushadianto, 2006 : 10). 

Sebagian besar dunia bisnis adalah bisnis kecil dan menengah 

meskipun banyak bisnis dengan perusahaan-perusahaan besar seperti 

City Bank, Walmart, General Elektrik dan lain-lain. Pada 

kenyataannya di Amerika Serikat 19 dari 20 perusahaannya 

mempekerjakan orang kurang dari 50 orang (Bone and Kurtz, 2002 : 

9). Sama halnya yang terjadi di Indonesia bisnis kecil dan menengah 

mendominasi dan telah banyak tersebar di negara ini. Sebagai contoh 

adalah bisnis produksi pangsit yang menjadi usaha rumah tangga di 

daerah kabupaten Klaten yang jumlahnya terus berkembang dari waktu 

ke waktu dan menjadi industri sentra di wilayah tersebut hal ini sejalan 

dengan yang dijelaskan Azhari (1985:51) dalam Rochman (2005:22) 

yaitu menurut eksistensinya industri rumah tangga dibedakan menjadi 

tiga kelompok, diantaranya yaitu: industri lokal, industri sentra, dan 

industri mandiri. 

a. Industri lokal adalah kelompok industri yang menggantungkan 

kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas dan 

relatif tersebar di satu lokasi saja. Skala industri sangat kecil dan 

mencerminkan pola industri yang bersiifat sub bagian. 
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b. Industri sentra adalah industri bersakala kecil dengan membentuk 

kelompok atau kawasan produksi yang terdiri dari kumpulan unit 

usaha yang menghasilkan barang sejenis. Target pemasaran 

umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dari industri lokal, 

sehingga peranan perantara menonjol 

Industri mandiri adalah jenis industri yang masih memiliki sifat-sifat 

industri rumah tangga tetapi telah memberi sarana yang canggih. 

Pemasaran hasil produksinya tidak tergantung pada pedagang perantara. 

3. Keuntungan, Pendapatan, dan Biaya Produksi 

a. Keuntungan 

Keuntungan atau laba dibedakan atas laba usaha (business 

profit) dan laba ekonomi (economic profit). Laba usaha merupakan 

pendapatan sisa yaitu penerimaan penjualan dikurangi biaya 

sedangkan laba ekonomi pendapatan setelah biaya uang (nominal) 

maupun biaya yang bersifat implisit atau bisa disebut laba usaha 

dikurangi biaya implisit (manajemen atau tenaga kerja yang tidak 

terbayar) (Samuelson, 1992 : 327)  

Keuntungan atau laba sebagai hasil pengembalian pada 

modal. Laba didapatkan dari selisih jumlah penerimaan yang 

diterima perusahaan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. 

Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Nicholson, 1999 : 

318) : 

 
 



 
 

14 
 

π = TR – TC 

Dimana : 

π = profit (laba)  

TR = Total Revenue (penerimaan total) 

TC = Total Cost (biaya total) 

Keuntungan akan diperoleh jika nilai π positf (π > 0) 

dimana TR > TC. Semakin besar selisih jumlah penerimaan (TR) 

dan biaya (TC), maka semakin besar keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Laba maksimum diperoleh jika perbedaan TR dan TC 

paling besar dan kombinasi tingkat output dan biaya marjinal. 

Ada tiga pendekatan untuk menghitung keuntungan, yaitu : 

1) Pendekatan Totalitas (totally Approach) 

Pendekatan totalitas membangdingkan penerimaan total 

(TR) dan biaya total (TC). Penerimaan total adalah sama 

dengan jumlah unit output yang terjual (Q) dikalikan harga 

output per unit (P) atau TR = P . Q. Sedangkan biaya total 

adalah sama dengan biaya tetap (FC) ditambah biaya variabel 

(VC) atau TC = FC + VC. Dalam pendekatan totalitas biaya 

variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya 

variabel adalah jumlah unit output (Q) dikalikan biaya variabel 

per unit (v) maka VC = v . Q  
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Dengan demikian π = P . Q – (FC + v . Q). implikasi 

dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh strategi 

penjualan maksimum. Sebab makin besar penjualan makin 

besar keuntungan yang diperoleh. 

2) Pendekatan Rata-rata (Average Approach) 

Dalam pendekatan ini, perhitungan keuntungan per unit 

dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-

rata (AC) dengan harga jual output (P). Keuntungan total 

adalah keuntungan per unit dikalikan dengan jumlah output 

yang terjual atau π = (P – AC).Q. Perusahaan akan memperoleh 

keuntungan jika harga jual per unit output (P) lebih tinggi dari 

biaya rata-rata (AC). Perusahaan hanya mencapai angka impas 

jika P sama dengan AC. Keputusan untuk memproduksi atau 

tidak didasarkan pada perbandingan besarnya P dengan AC. 

Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, maka perusahaan tidak 

mau berproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah 

perusahaan harus menjual sebanyak-banyaknya (maximum 

selling) agar keuntungan makin besar. 

3) Pendekatan Marjinal (Marginal Approach) 

Dalam pendekatan marjinal, perhitungan keuntungan 

dilakukan dengan membandingkan biaya marjinal (MC) dan 
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pendapatan marjinal (MR). Laba maksimum tercapai bila 

turunan pertama 

fungsi π (δπ/δQ) sama dengan nol dan nilainya sama 

dengan nilai turunan pertama TR (δTR/δQ atau MR) dikurangi 

nilai turunan pertama TC (δTC/δQ atau MC)  

 

 = MR-MC 

Dengan demikian laba maksimum diperoleh bila 

berproduksi pada tingkat output dimana MR = MC (Rahardja 

dan Manurung, 2004 : 123). 

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output 

(Q) dimana ia bisa memperoleh keuntungan total yang 

maksimum. Posisi tersebut dinyatakan sebagai equilibrium, 

karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan bagi produsen 

untuk mengubah output dan harga outputnya. Bila produsen 

mengurangi atau menambah volume outputnya (penjualan) nya, 

maka keuntungan totalnya justru menurun (Boediono, 1982:81) 

Teori-teori keuntungan lainnya yaitu (Arsyad, 1988:48-

49): 

a) Risk Bearing Theories of Profit 
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Teori ini menunjukkan semakin tinggi keuntungan 

yang diharapkan, maka pengusaha tersebut harus memiliki 

resiko yang cukup tinggi. 

b) Frictional Theory of Profit 

Menyatakan bahwa keuntungan yang didapat 

merupakan pengembalian implisit atas modal atau investasi 

yang ditanam baik investasi jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

c) Monopoly Theory of Profit 

Menggambarkan keuntungan lebih yang didapatkan 

suatu usaha karena adanya monopoli dari usaha tersebut. 

d) Innovation Theory of Profit 

Menyatakan keuntungan yang didapatkan dari 

inovasi (temuantemuan produk baru) yang diciptakan dari 

usaha tersebut. 

b. Pendapatan 

Pendapatan adalah total penerimaan yang dimiliki suatu 

unit usaha yang diperoleh dari hasil penjualan output. Penerimaan 

total adalah output dikali harga jual. 

TR = P . Q 

Dimana: 
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TR : total revenue (total pendapatan) 

P : harga jual barang 

Q : output 

Pendapatan berpengaruh secara langsung terhadap keuntungan, 

semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi keuntungan yang 

diperoleh, terjadi hubungan positif antara pendapatan dan 

keuntungan.  

Hal ini dapat terlihat dari rumus keuntungan ini sendiri yaitu : 

π = TR – TC 

Dimana keuntungan merupakan selisih antara total pendapatan dan 

total biaya, maka terlihat jelas bahwa pendapatan berpengaruh 

terhadap keuntungan. 

Ada beberapa konsep pendapatan yang penting untuk 

analisa perilaku produsen yaitu (Boediono, 1982 : 77) 

1) Pendapatan Total (Total Revenue)  

Pendapatan total produsen dari hasil penjualan 

outputnya, yaitu output (Q) dikalikan dengan harga jual output 

(P). TR = P .Q 

2) Pendapatan Rata-rata (Average Revenue) 

Pendapatan produsen per unit output yang dijual. 
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 = P 

Jadi pendapatan rata-rata tidak lain adalah harga jual output per 

unit. 

3) Pendapatan Marjinal (Marginal Revenue) 

Kenaikan dari pendapatan total (TR) yang disebabkan 

oleh penjualan tambahan satu unit output. 

 

Dimana : Δ TR = tambahan pendapatan total 

 Δ Q = tambahan output 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kurva pendapatan total, pendapatan rata-
rata, dan pendapatan marginal 

Sumber:Modul Laboratorium Ekonomertika: 52 

Harga (Rp) 

TR 

AR = P = MR 

0 Q (Quantitas) 
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Dari gambar 1diatas dapat menunjukkan bahwa TR 

berupa garis lurus yang menaik, tanpa ada posisi maksimum 

yang bermula dari titik nol. Dalam pendapatan total harga telah 

ditetapkan maka pendapatan rata-rata dan pendapatan marjinal 

adalah sama dengan harga.  

Dengan demikian AR = MR = P 

c. Biaya Produksi 

1) Pengertian Biaya Produksi 

Menurut Soeharno, (2006: 97-100), biaya produksi 

adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses 

produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. 

 

 

a) Konsep Biaya Produksi 

a. Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung 

Biaya langsung adalah biaya yang dapat dihitung 

untuk tiap output yang dihasilkan. Yang termasuk biaya 

langsung adalah biaya untuk membeli bahan baku dan 

biaya tenaga kerja yang langsung menangani produksi. 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan tetapi 

tidak bisa dihitung untuk tiap unit produksi yang dihasilkan 
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karena adanya unsur–unsure biaya penggunaan fasilitas 

bersama. Biaya tidak langsung ini disebut pula overhead 

cost. 

b. Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit 

Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata 

dikeluarkan perusahaan, misalnya biaya untuk membeli 

bahan baku untuk produksi, untuk membayar tenaga kerja 

langsung yang berkaitan dengan produksi dan sebagainya. 

Biaya implisit adalah nilai dari input yang dimiliki 

perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi 

tidak sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan 

perusahaan. 

 

 

c. Biaya Kesempatan dan Biaya Historis 

Biaya kesempatan (opportunity cost) adalah nilai 

dari sumber–sumber ekonomi dalam penggunaan alternatif 

yang paling baik. Sumber–sumber ekonomi termasuk faktor 

produksi, misalnya bahan kayu, tenaga kerja, dapat 

digunakan secara alternatif. Apabila kayu tersebut telah 

digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa maka 
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ada kesempatan yang hilang untuk menghasilkan barang 

lain dengan kayu tersebut. Nilai kesempatan yang hilang 

tersebut adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan 

tercermin dalam harga faktor produksi tersebut di pasar. 

Biaya historis adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

pada waktu membeli faktor produksi (input). Jika input 

tersebut disimpan dan dikemudian hari baru digunakan 

dalam proses produksi maka biaya historis adalah sama 

dengan pada waktu faktor produksi tersebut dibeli. 

d. Biaya Incremental  

Biaya incremental adalah biaya yang timbul sebagai 

akibat adanya keputusan yang diambil. Biaya incremental 

diukur dengan melihat adanya perubahan biaya total. 

Dengan demikian biaya incremental dapat berupa biaya 

tetap atau biaya variabel, atau kedua – duanya. 

e. Biaya Relevan 

Biaya relevan dalah biaya yang akan dibebankan 

bila suatu keputusan telah dilakukan. Dengan demikian 

biaya relevan adalah incremental cost. 

f. Biaya Variabel dan Biaya Tetap  

Biaya variabel adalah biaya yang besarnya 

tergantung pada output yang dihasilkan. Misalnya biaya 
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bahan untuk menghasilkan suatu produk. Semakin banyak 

produk yang dihasilkan maka semakin banyak bahan baku 

yang dibutuhkan, sehingga biaya semakin besar. Biaya 

tetap adalah biaya yang tidak tegantung banyak sedikitnya 

produk yang dihasilkan. Misalnya biaya penyusutan mesin. 

Biaya penyusutan ini tidak tergantung apakah mesin 

digunakan pada kapasitas penuh, setengah kapasitas, atau 

bahkan tidak digunakan. Biaya tetap harus dikeluarkan 

sebesar penyusutan yang ditetapkan per tahunnya. 

3. Analisis Biaya Produksi 

Analisis Biaya jangka pendek adalah analisis biaya dengan 

membedakan biaya tetap (FC = Fixed Cost) dan biaya variabel (Variabel 

Cost). Dalam analisis jangka panjang pembedaan tersebut tidak ada. 

Semua biaya dianggap biaya variabel. Dalam analisis biaya jangka pendek, 

konsep – konsep yang digunakan adalah : 

a. Biaya tetap (fixed cost), biaya yang tidak tergantung banyak 

sedikitnya produk yang dihasilkan. 

b. Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang tergantung banyak 

sedikitnya produk yang dihasilkan. 

c. Biaya total adalah biaya tetap ditambah biaya variabel: TC = FC+VC. 

d. Biaya rata – rata (AC) adalah biaya total dibagi produk yang 

dihasilkan AC = TC/Q. 
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e. Biaya marginal adalah tambahan terhadap biaya total sebagai akibat 

ditambahnya satu unit yang dihasilkan. 

4. Pangsit 

Pangsit adalah makanan yang berasal dari negeri Tiongkok China, 

di negara asalnya pangsit biasa disebut Jiaozi atau Wonton, yang disantap 

bersama sekeluarga dan melambangkan reuni. Menyuguhkan kepada tamu, 

menunjukkan penghormatan dan antusias tuan rumah. Pada masa dahulu, 

pangsit terutama merupakan hidangan hari raya, khususnya Malam Tahun 

Baru Imlek, pangsit lebih-lebih merupakan makanan penting setiap 

keluarga orang Tionghoa. Pada hari itu, sekeluarga beramai-ramai 

membuat isi, kulit dan membungkus pangsit, menambah kemarakan 

suasana hari raya. 

Pangsit sebenarnya adalah makanan berupa daging cincang yang 

dibungkus lembaran tepung terigu. Setelah direbus sebentar, pangsit 

umumnya dihidangkan di dalam sup. Selain direbus, pangsit juga digoreng 

dengan minyak goreng yang banyak hingga seperti kerupuk.  

Isi pangsit umumnya dibuat dari udang, daging babi, atau sayuran. 

Di Indonesia, isi pangsit terutama dibuat dari udang atau campuran daging 

ayam dan udang dengan tambahan jahe, bawang bombay, atau bawang 

putih yang dicincang. Bumbu untuk isi pangsit bisa berupa kecap asin, 

saus tiram, dan minyak wijen. 
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Kulit pangsit dibuat dari adonan tepung terigu, air, dan garam 

dapur. Adonan ditipiskan dan dipotong-potong berukuran persegi. Selain 

bisa dibuat sendiri, kulit pangsit bisa dibeli dalam kemasan berisi 10 

hingga 20 lembar. Sewaktu membuat siomay (bukan tahu bakso), kulit 

pangsit dipakai sebagai pembungkus daging cincang. 

Di Indonesia juga dikenal goreng kulit pangsit tanpa isi seperti 

yang diproduksi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berbagai makanan 

Indonesia yang memakai pangsit jenis ini, misalnya: pangsit kuah, pangsit 

goreng, pangsit goreng kuah, mi pangsit, dan cwie mie hingga mie ayam 

maupun bakso biasanya menggunakan pangsit sebagai pelengkapnya. 

2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuntungan Produksi Pangsit 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan dalam 

menjalankan usaha produksi pangsit diantaranya: 

a. Modal 

Salah satu faktor produksi yang tidak kalah pentingnya 

adalah modal, sebab didalam suatu usaha masalah modal 

mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya 

suatu usaha yang telah didirikan. Modal dapat dibagi sebagai 

berikut (Suryana, 2001:36): 

1) Modal Tetap : Adalah modal yang memberikan jasa untuk 

proses produksi dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak 

terpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi. 
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2) Modal Lancar : Adalah modal memberikan jasa hanya 

sekali dalam proses produksi, bisa dalam bentuk bahan-bahan 

baku dan kebutuhan lain sebagai penunjang usaha tersebut. 

Berdasar fungsi kerjanya, modal dapat dibagi menjadi dua 

yaitu (Riyanto, 1994:51) : 

3) Modal investasi tetap. Meliputi peralatan yang digunakan 

dalam melakukan kegiatan usaha. 

4) Modal kerja. Digunakan untuk membiayai operasional 

seharihari, misalnya untuk memberikan porsekot, pembelian 

bahan mentah, dan membayar upah tenaga kerja.  

Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan modal 

tetap ialah dalam artian bahwa : 

5) Jumlah modal kerja adalah lebih fleksibel. Jumlah modal kerja 

dapat lebih mudah diperbesar dan diperkecil, dapat lebih 

mudah diperbesar dan diperkecil. Sedangkan modal tetap, 

sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Dalam 

keadaan gelombang ekonomi yang menurun, modal kerja dapat 

dengan segera dikurangi, tetapi modal tetap tidak dapat dengan 

segera dikurangi sehingga selalu ketinggalan waktunya. 

Demikian pada sebaliknya dalam keadaan gelombang ekonomi 
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naik, modal tetap tidak dapat segera diperbesar atau 

disesuaikan. 

6) Susunan modal kerja adalah relatif variabel. Elemen-elemen 

modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, 

sedangkan susunan modal tetap adalah relatif permanen dalam 

jangka waktu tertentu, karena elemen-elemen dari modal tetap 

tidak segera mengalami perubahan-perubahan. 

7) Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu 

yang pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses 

perputaran dalam jangka waktu yang panjang. 

b. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah bagian penduduk yang ikut serta dan 

diikutsertakan dalam suatu proses ekonomi, mereka yang benar-

benar nekerja, mereka yang mempunyai pekerjaan dan mencari 

pekerjaan lagi atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, serta 

mereka yang memasuki usia kerja tetapi belum turut aktif dalam 

proses produksi. Penduduk tersebut antara lain pelajar, ibu rumah 

tangga orang-orang tua (Sukanto dan Karseno, 1995 : 20) 

Di Indonesia usia kerja dipilih batas minimum 10 tahun 

tanpa batas umur maksimum. Jadi tenaga kerja di Indonesia 

dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih 

(Simanjuntak, 1985 :2). Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja 
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dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan 

yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari 

pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan 

yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan 

golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Dapat ditulis sebagai 

berikut: Tenaga Kerja    = Angkatan kerja+bukan angkatan kerja  

Angkatan kerja = yang bekerja + pengangguran 

Pengaturan jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap biaya yang 

dikeluarkan karena semakin banyak tenaga kerja berarti biaya yang 

dikeluarkan perusahaan semakin besar, maka otomatis hal ini akan 

mengurangi keuntungan yang didapat usaha produksi pangsit 

tersebut. 

c. Jam Kerja 

Jam kerja adalah curahan waktu yang diberikan pengusaha 

kepada para pekerja dalam suatu proses produksi setiap harinya. 

Bagi pihak pengusaha bias memberikan target waktu kepada 

pekerja sekitar 7-8 jam per harinya untuk bekerja. 

Pengaturan jam kerja juga cukup berpengaruh terhadap 

keuntungan dimana hal ini merupakan salah satu kewirausahaan 

yaitu kemampuan tenaga kerja dalam mengelola bisnisnya. 

Jam kerja disamping berhubungan dengan biaya upah juga 

cenderung berhubungan dengan produksi yang dilakukan oleh 
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perusahaan dalam memproduksi pangsit tiap harinya. Semakin 

besar atau lama jam kerja, otomatis kesempatan untuk 

memproduksi produknya semakin besar. Kemungkinan penjualan 

yang didapat juga meningkat begitu pula dengan keuntungan yang 

diperoleh. Hal tersebut membuktikan bahwa produksi perusahaan 

pangsit tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi 

jumlah jam kerja berpengaruh positif terhadap keuntungan. 

d. Merk Dagang 

Menurut UU No 15 tahun 2001, pengertian merek dagang 

adalah kreasi berupa tanda susunan warna, huruf-huruf, merek, 

angka-angka, kata, nama, gambar atau kombinasi dari unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

Merk dagang dalam suatu produk biasanya berupa sebuah 

label yang dilekatkan dalam kemasan atau didalam kemasan. 

Begitu pula dalam produk pangsit yang diproduksi sebagian 

masyarakat di Kabupaten Klaten yang bertujuan bagi konsumen 

agar lebih mudah mengenali dan mengingat produk pangsit yang 

diproduksi oleh satu pengusaha pembuatan pangsit dengan tujuan 

produk pangsit mereka dapat menjadi produk andalan dikalangan 

konsumen. 

e. Lama Usaha / Pengalaman Usaha 
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Pengalaman usaha dapat diartikan sebagai interaksi diri 

pribadi dengan lingkungan, dimana didalamnya seseorang belajar 

secara aktif dan interaktif dengan lingkungan tersebut. Istilah 

pengalaman yang lain juga dapat diartikan sebagai hasil belajar. 

Pengalaman yang diperoleh seseorang meliputi tiga aspek, yaitu: 

1) Pengalaman berupa pengetahuan 

2) Pengalaman berupa keterampilan  

3) Pengalaman berupa sikap atau nilai 

Pengalaman berupa keterampilan dapat memberikan 

kesejahteraan pribadi, baik lahiriah maupun batiniah, karena 

keterampilan yang lebih maka seseorang akan mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatannya 

(Bambang Riyanto, 1994:63) 

Sedangkan menurut Woodworth dan Marquis yang dikutip 

oleh Raida Nur Hapsari (2004), dalam hal pengalaman kerja 

ternyata tidak hanya menyangkut jumlah masa kerja saja, tetapi 

lebih dari itu juga perlu diperhitungkan jenis pekerjaan yang 

pernah dihadapinya. Sejalan dengan bertambahnya pengalaman 

kerja maka akan bertambah pula pengetahuan dan keterampilan 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, karena penguasaan 

situasi dan kondisi dalam menghadapi calon pelanggan yang 

bervariasi semakin baik. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

1. Ririn Tri Rahmawati (2008) 

Dalam penelitiannya, Rahmawati mengangkat judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Pedagang Kaki Lima Sektor 

Makanan dan Minuman (Study Kasus di Seputaran Alun-Alun Kota 

Madiun)”, yang menunjukkan bahwa variabel modal, jam kerja, lama 

usaha, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh secara 

signifikan dan positif sebesar 5% terhadap keuntungan pedagang kaki 

lima di seputaran alun-alun kota Madiun, serta secara bersama-sama 

variabel modal, jam kerja, lama usaha, dan tingkat pendidikan 

berpengaruh secara signifikan positif dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5% terhadap keuntungan pedagang kaki lima di seputaran 

alun-alun kota Madiun. 

2. Bintang Ramadhan (2009) 

Judul yang diambil oleh Bintang Ramadhan selaku peneliti 

adalah “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keuntungan 

Industri Batik Di Kecamatan Laweyan Surakarta (Studi Kasus 

Kampung Batik Laweyan Surakarta)” yang menunjukkan bahwa 

variabel modal, tenaga kerja dan penjualan secara signifikan dan 

positif berpengaruh terhadap tingkat keuntungan industri batik di 

Kecamatan Laweyan Surakarta, sementara faktor bahan baku 

mempunyai pengaruh signifikan tetapi menunjukkan hasil yang negatif 
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terhadap tingkat keuntungan industry batik di Kecamatan Laweyan 

Surakarta. Hasil tersebut tidak sesuai denga hipotesis yang telah 

dikemukakan bahwa variabel modal, tenaga kerja, gahan baku, dan 

penjualan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat 

keuntungan industri batik di Kecamatan Laweyan Surakarta. 

3. Bambang Agus Saputro (2009)  

Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keuntungan Pengusaha Tahu Tempe (Studi Kasus 

Kecamatan Ngunter Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah)”, yang 

menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja yang dibutuhkan dan bahan 

baku yang digunakan dalam produksi tahu tempe mempunyai 

pengaruh yang signifikan/positif terhadap besarnya keuntungan 

pengrajin tahu tempe. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa 

faktor tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh terhadap besarnya 

keuntungan pengrajin  tahu tempe. Sementara variabel pengalaman 

yang dibutuhkan, dan modal yang dibutuhkan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap besarnya keuntungan pengrajin tahu tempe. Hasil 

tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menjelaskan bahwa 

variabel pengalaman yang dibutuhkan dan bahan baku berpengaruh 

secara signifikan terhadap besarnya keuntungan pengrajin tahu tempe. 

4. Andi Yohan Setyo Nugroho (2010)  
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Nugroho dalam penelitiannya mengambil judul “Analisis 

Keuntungan Peternakan Ayam Potong di Kecamatan Jumantoro 

Kabupaten Karanganyar”, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor 

seperti modal dan obat-obatan secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap keuntungan peternakan ayam potong di Kabupaten 

Karanganyar. Sedangkan variabel bibit, tenaga kerja, dan makanan 

tidak berpengaruh terhadap keuntungan peternakan ayam pototng di 

Kabupaten Karanganyar. 

5. Dhaneswara APP (2010) 

Dalam penelitiannya, Dhaneswara mengambil judul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Keuntungan Coffee Shop di Kota 

Surakarta”, dan apa da penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

variabel tenaga kerja, fasilitas, dan promosi secara parsial berpengaruh 

secara signifikan positif dengan tingkat sidnifikansi masing-masing 

sebesar 5% terhadap tingkat keuntungan coffee shop di Kota Surakarta, 

sedangkan variabel modal dan jam kerja secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% 

tidak berpengaruh terhadap tingkat keuntungan coffee shop di Kota 

Surakarta. Sedangkan secara bersama-sama kelima variabel modal, 

jumlah tenaga kerja, jam kerja, fasilitas, dan promosi dengan tingkat 

signifikansi 5% berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan 

coffee shop di Kota Surakarta. 

2.4. Kerangka Pemikiran 
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Dari uraian dan teori yang dikemukakan diatas mengenai Faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan suatu usaha pembuatan 

pangsit yang ingin diteliti antara lain adalah modal, jam kerja, jumlah tenaga 

kerja, merk dagang, dan lama usaha pembuatan pangsit. Dapat pula disimak 

dalam bentuk skema kerangka pemikiran seperti berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran 
Sumber: Data Primer Yang Diolah 

Dari kerangka pemikiran diatas diasumsikan bahwa variabel Modal, Jumlah 

Tenaga Kerja, Jam Kerja, Merk dagang dan Lama Usaha baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama akan secara signifikan mempengaruhi 

peningkatan keuntungan pada usaha pembuatan pangsit di kabupaten Klaten. 
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2.5. Hipotesis 

Berdasarkan uraian teori diatas dan studi yang pernah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sementara untuk dijadikan hipotesis, yaitu: 
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1. Diduga bahwa modal berpengaruh secara signifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit 

2. Diduga bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan  

terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit? 

3. Diduga bahwa jam kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit? 

4. Diduga bahwa merk dagang berpengaruh secara signifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit. 

5. Diduga bahwa lama usaha berpengaruh secara signifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit. 

6. Diduga bahwa modal, jumlah tenaga kerja, jam kerja, dan merk dagang 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keuntungan 

usaha pembuatan pangsit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi 

Metodologi diartikan sebagai suatu cara untuk mencari, mengumpulkan 

dan menganalisa data guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Oleh karena itu suatu penelitian yang baik pasti menggunakan langkah-

langkah metodologis dan kronologis dalam penelitiannya. Hal ini dimaksudkan 

agar dapat memperoleh data secara lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya (Kushadianto, 2006). 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis (Wirartha, 2006: 69). Metodologi adalah 

kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisa masalah yang dihadapi 

tesebut. Metode yang tepat dan jelas, akan membantu merealisasikan suatu tujuan 

yang ingin dicapai. Sedangkan untuk memahami dan menjelaskan suatu obyek 

diperlukan data agar diperoleh informasi yang jelas. 

3.2 Jenis-Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu data menurut sifatnya dan data menurut sumbernya, yang 

diantaranya: 
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1. Data Menurut Sifatnya 

Data menurut sifatnya ada dua macam yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif.  Data kuantitatif adalah data yang penyajiannya dalam bentuk 

angka yang secara sepintas lebih mudah untuk diketahui, maupun untuk 

membandingkan satu dengan yang lainnya . Dan data kualitatif adalah data 

yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan 

berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa 

tertentu (Kuncoro, 2003 : 125). Sedangkan untuk pengertian yang lain, data 

kuantitatif adalah data yang  berbentuk angka yang dapat dihitung atau 

diukur. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, 

dan tidak dapat secara langsung diukur (Supranto, 2003 : 20). Data 

Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Jumlah 

modal yang diperlukan, jumlah karyawan, dan jam kerja karyawan dalam 

menjalankan usaha pembuatan pangsit ini. Sedangkan data kualitatif yang 

diperlukan adalah data identitas pengusaha dan perusahaan produsen pangsit, 

serta ada atau tidaknya merk dagang. 

2. Data Menurut Sumbernya 

Sedangkan data menurut sumbernya adalah  data primer data sekunder. 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari penyebaran kuisioner 

kepada responden yang terpilih untuk dapat mewakili dalam sebuah 

penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

yang sudah jadi berupa publikasi (Supranto, 2003 : 20). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan juga. Data primer yang diperlukan 
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dalam penyusunan penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung 

kepada pihak yang bersangkutan terutama yang berkaitan dengan penyajian 

data. Dalam hal ini dengan mengadakan wawancara serta observasi ke lokasi 

penelitan secara langsung yaitu dengan pemilik-pemilik usaha pembuatan 

pangsit di sentra industri makanan kecil di Kecamatan Jogonalan Kabupaten 

Klaten. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Klaten berupa Jumlah pengusaha dan 

berbagai bidang usaha kecil dan menengah di Kabupaten Klaten, dan 

Pendapatan daerah Kabupaten Klaten. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah usaha pembuatan pangsit di 

Kabupaten Klaten, dan dalam hal ini berada di sentra pembuatan makanan 

kecil di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

Teknik kuesioner adalah cara mengumpulkan data dan informasi 

dengan cara menanyakan melalui sekumpulan pertanyaan yang tertulis 

dalam kuesioner yang diberikan kepada pengusaha pembuatan pangsit di 

Kabupaten Klaten guna mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara dalam mengumpulkan data dengan 

cara menanyakan secara langsung kepada responden penulis yaitu 
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pengusaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten guna melengkapi data 

yang diperlukan. 

c. Observasi 

Dalam metode ini pengamatan dilakukan pada obyek secara 

langsung dengan mengamati aktivitas yang berlangsung mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan produksi yang dilaksanakan 

oleh pengusaha pangsit di Kabupaten Klaten. 

d. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu suatu data teori-teori yang ada hubungannya 

dengan masalah atau hal yang akan diteliti dan dibuktikan di dalam 

penelitian penulis yang nantinya akan dibandingkan dengan kenyataan 

yang terjadi dan yang diperoleh penulis di lapangan. 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara random 

sampling. Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis,  jumlah 

pengusaha pengsit yang berada di Kabupaten Klaten adalah 24 pengusaha. 

Dalam penelitian ini diambil secara acak 20 produsen pangsit sebagai 

sampel, dikarenakan ada 4 pengusaha pangsit yang tidak bersedia untuk 

melakukan wawancara mengenai usaha pembuatan pangsitnya. 

 

 

 
 



 
 

40 
 

3.6 Variabel Penelitian 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen identik dengan variabel terikat atau variabel 

yang dijelaskan dalam penelitian (Kuncoro, 2003 :17). 

Variabel dependen yang digunakan dalam analisis ini adalah 

keuntungan usaha pembuatan pangsit. Keuntungan atau laba adalah 

hasil pengembalian dari modal yang diperoleh dari jumlah penerimaan 

dikurangi total biaya yang dikeluarkan. Keuntungan dalam usaha 

pembuatan pangsit ini merupakan laba usaha dimana hanya merupakan 

residu (pendapatan sisa) dari penerimaan dikurangi total biaya dan 

beban yang dikeluarkan. Diukur dengan jumlah rupiah per bulan. 

b. Variabel Independen 

Variabel independen identik dengan variabel bebas atau 

variabel yang menjelaskan di dalam penelitian, variabel ini identik 

dengan variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau 

menyebabkan sesuatu pada variabel dependen (Kuncoro, 2003 : 18). 

Ada beberapa variabel bebas yang digunakan dalam analisis ini adalah 

sebagai berikut : 
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1) Modal 

Modal dalam usaha pembuatan pangsit ini merupakan total 

antara modal kerja dengan modal tetap pemilik guna memproduksi 

suatu barang dagangan maupun barang yang dibeli guna dijual 

kembali. Modal tetap seperti biaya guna sewa tempat, biaya gaji 

pekerja, meja, kursi, mesin press, alat-alat dapur, lampu dan biaya 

lain-lain yang besarannya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya 

jumlah produksi dan besarannya relatif tetap. Modal kerja 

pembuatan pangsit yakni terdiri dari modal pembelian bahan baku 

produksi, bahan penunjang produksi, dan biaya lain-lain yang 

dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah hasil produksi dan 

besarannya relatif berubah-ubah. Modal ini dinyatakan dalam 

satuan Rupiah. 

2) Jumlah tenaga kerja 

Jumlah tenaga kerja adalah jumlah pegawai yng 

menjalankan usaha pembuatan pangsit tersebut. Dinyatakan dalam 

satuan orang. 

3) Jam kerja 

Jam kerja merupakan jumlah waktu yang digunakan para 

pekerja untuk memproduksi pangsit setiap harinya yang diukur 

dalam satuan jam. 
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4) Merk dagang 

Merk dagang adalah sebuah label yang dilekatkan dalam 

kemasan pangsit yang bertujuan bagi konsumen agar lebih mudah 

mengenali produk pangsit yang diproduksi oleh suatu pengusaha 

pembuatan pangsit. Diukur dalam variabel dummy dengan satuan: 

 

D = 1 : mempunyai merk dagang.  

D = 0 : tidak mempunyai merk dagang 

Dimana variabel dummy adalah variabel kualitatif yang 

dikuantitatifkan dengan mengambil nilai seperti 0 dan 1, disebut 

juga variabel indikator, variabel bersifat kategori dan variabel 

dichotomous (Gujarati, 1995 : 264). 

5) Lama Usaha 

Lama usaha / pengalaman usaha dapat diartikan sebagai 

interaksi diri pribadi pengusaha pangsit dengan lingkungan, 

dimana didalamnya seseorang belajar secara aktif dan interaktif 

dengan lingkungan yang berhubungan dengan industry pembuatan 

pangsit baik produksi maupun pemasaran produk pangsit. 

3.7 Metode Analisis Data 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis data yang dilakukan dengan metode regresi linier 

berganda (Ordinary Least Square) dengan fungsi = f (modal, jumlah 
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tenaga kerja, jam kerja, fasilitas, promosi) Maka persamaan regresi 

liniernya adalah : 

Laba = β0 +β1Mdl + β2 Jtk + β3 Jk + β4 Merk + β5 Lama + l …(3.1) 

Dimana, 

Laba = keuntungan, dalam satuan rupiah per bulan 

Mdl  = modal, dalam satuan rupiah 

Jtk   = jumlah tenaga kerja, dalam satuan orang 

Jk   = jam kerja, dalam satuan jam 

Merk  = merk dagang, dinyatakan dalam satuan dummy 

D = 0 : tidak memiliki merk dagang 

D = 1 : memiliki merk dagang 

Lama  = lama usaha, dalam satuan tahun 

β 0   = intersep (konstanta) 

β 1 ,.. β 5 = koefisien regresi 

l   = variabel pengganggu 

b. Alat Uji yang digunakan 

1) Uji Statistik 

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui kebenaran atau 

kepalsuan dari hipotesis nol. Ada tiga uji statistik yang dilakukan 

yang diantaranya: 
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a) Uji t statistic 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara 

individual. Pada dasarnya uji ini untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam 

mempengaruhi perubahan variabel dependen. 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Hipotesisnya 

1)  Ho : β1 = 0, berarti variabel independen secara individu 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2)  Ha : β 1 ¹ 0, berarti variabel independen secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Melakukan penghitungan nilai t sebagai berikut: 

Nilai ttabel = tα/2 ; N-K …………………………..(3.2) 

Keterangan: 

α = derajat signifikansi 

N = jumlah sampel (banyaknya observasi) 

K = banyaknya parameter 

Nilai thitung =   …………………………......(3.3) 

Keterangan: 

 = koefisien regresi 

Se ( ) = standard error koefisien regresi 
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c. Kriteria pengujian  

 

Gambar 3.1. Daerah Kritis Uji t. 
Sumber:Modul Laboratorium Ekonometrika 

Daerah tolak H0Daerah tolak H0 H0 Diterima

‐tn/2 ; N‐K tn/2 ; N‐K 

d. Kesimpulan 

1. Apabila nilai –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima. 

Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara signifikan. 

2. Apabila nilai t hitung > t tabel atau t hitung < - t tabel, maka Ho 

ditolak. Artinya variabel independen mampu 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

b) Pengujian secara serentak (Uji F-test) 

Uji F (Overall Test) dilakukan untuk menunjukan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Dengan derajat keyakinan 95% (a = 5%), 

derajat kebebasan pembilang (numerator) adalah k-1 dan 

penyebut (denumerator) adalah n-k. 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 
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1) Menentukan Hipotesis 

a) Ho : β1 = β 2 = β 3 = β 4 = β 5 = 0 

Artinya semua parameter sama dengan nol atau semua 

variabel independen tersebut bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 

Artinya semua parameter tidak sama dengan nol atau semua 

variabel independen tersebut merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Melakukan penghitungan nilai F sebagai berikut: 

a) Nilai F table = Fα;K-1;N-K …………...……………………(3.4) 

Keterangan: 

N =jumlah sampel / data 

K =banyaknya parameter 

b) Nilai Fhitung =  ……….….……………….(3.5) 

Keterangan: 

R2 =koefisien regresi 

N =jumlah sampel / data 

K =banyaknya parameter 
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3) Kriteria Pengujian 

 

 

 

Gambar 3.2 Daerah Kritis Uji F 
Sumber: Modul Laboratorium Ekonometrika 

 

 
F (α ; K-1 ; N-K) 

0 

Daerah terima H0 

 

Daerah tolak H0 

4) Kesimpulan 

a) Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. 

b) Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama mampu 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

c) Analisis koefsien determinasi (R2
 )  

Uji ini digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi 

dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Insukindro menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah 

salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang 

baik. Dengan demikian, bila suatu estimasi regresi linear 
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menghasilkan R² yang tinggi tetapi tidak konsisten dengan teori 

ekonomika yang dipilih oleh peneliti atau tidak lolos dari uji 

asumsi klasik misalnya, maka model tersebut bukanlah model 

penaksir yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model 

empirik. Hal semacam ini dalam analisis ekonometrika sering 

dikenal sebagai regresi lancung atau semrawut (spurious 

regressions) (Thomas dalam Insukindro, 1998). 

Koefisien regresi yang digunakan adalah R2
 yang telah 

memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam suatu model regresi 

atau R2
 yang telah disesuaikan (Adjusted R2 atau  ). 

    = 1-(1-R2) ………………………………………(3.6) 

Keterangan: 

N =jumlah sampel 

K =banyaknya variabel 

R2 =R-square 

    =adjusted R-square 

d) Uji Asumsi Klasik 

Dalam regresi linear terdapat faktor pengganggu, model 

yang baik mengharapkan faktor – faktor pengganggu tidak 

muncul. Untuk mengetahui ada tidaknya faktor pengganggu 
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dalam suatu model, maka digunakan pengujian asumsi klasik 

terhadap model tersebut. 

 

1) Multikolinearitas 

Salah satu asumsi model regresi linear klasik adalah 

bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara 

variabel yang menjelaskan yang termasuk dalam model regresi. 

Jika dalam model terdapat multikolinearitas, maka model 

tersebut memiliki standar yang besar, sehingga koefisien tidak 

dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. Cara untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolineritas salah satunya dengan metode 

Klein, yaitu dengan membandingkan R2
 (koefisien determinasi) 

regresi awal dengan r2 parsial (koefisien korelasi antar variabel 

independen). Bila r2
 < R2

 , maka tidak terdapat 

multikolinearitas, dan sebaliknya jika r2
 > R2

 maka model 

regresi tersebut mengandung masalah multikolinearitas. 

2) Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam 

fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama, 

sehingga penaksir Ordinary Least Square (OLS) tidak efisien 

baik dalam sampel kecil maupun besar.  
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a. Melakukan regresi terhadap model regresi yang disusun, 

kemudian dilihat nilai residualnya. 

b. Mengkuadratkan nilai residualnya, lalu diregresikan dengan 

variabel independen sehingga diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

e2 = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4  = β5X5  =e 

c. Dari regresi tahap 2 kemudian dilakukan uji t. Kemudian 

dilihat nilai probabilitas t statistiknya. Dengan derajat 

keyakinan tertentu (α), maka : 

1. Jika probabilitas t statistik < , maka koefisien regresi 

tersebut signifikan atau ada masalah heteroskedastisitas 

dalam model regresi tersebut. 

2. Jika probabilitas t statistik > , maka koefisien regresi 

tersebut tidak signifikan atau tidak ada masalah 

heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. 

3) Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu asumsi penting dari 

model linear klasik. Hal ini menandakan suatu kondisi yang 

berurutan diantara gangguan atau disturbansi ui yang masuk ke 

dalam fungsi regresi populasi. Autokorelasi didefinisikan 

sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu dan ruang. Dalam hal ini asumsinya 

adalah autokerelasi tidak terdapat dalam disturbansi atau 
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gangguan ui. Adanya autokorelasi antara variabel gangguan 

menyebabkan penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel 

kecil maupun dalam sampel besar. 

Salah satu cara yang digunakan dalam pengujian 

autokorelasi adalah B-G Test. Dengan langkah – langkah 

sebagai berikut: 

a. Estimasi persamaan regresi dengan OLS, dapatkan nilai 

residualnya (ut) 

b.  Regresi ut terhadap variabel bebas dan ut-i…….ut-p 

c. Hitung (n – p)R2 – X2. Jika lebih besar dari nilai tabel chi-

square dengan df p, menolak hipotesa bahwa setidaknya 

ada satu koefisien autokorelasi yang berbeda dengan nol. 

d. Apabila dari hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai 

probabilitas lebih kecil dari 5%, maka hipotesis yang 

terdapat pada model tidak terdapat autokorelasi ditolak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara 110o26' 14”-

110o47' 51” Bujur Timur dan 7o32' 19”-7o48' 33” Lintang Selatan. 

Sementara luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km2. 

Kabupaten Klaten terletak di posisi strategis pariwisata, yaitu diantara 

daerah tujuan wisata budaya di Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta dan 

juga Provinsi Yogyagarta. Adapun Kabupaten Klaten berbatasan 

dengan: 

a. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo.  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul 

(Daerah Istimewa Yogyakarta).  

c. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah 

Istimewa Yogyakarta)  

d. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali. 

Menurut topografi kabupaten Klaten terletak diantara gunung 

Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter 

diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung 

Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit 

di bagian selatan. Kabupaten Klaten adalah kabupaten yang mempunyai 
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jumlah kecamatan yang cukup banyak yaitu 26 Kecamatan yang 

diantaranya: 

1. Kemalang 14. Klaten tengah 

2. ManisRenggo 15. Klaten Selatan 

3. Prambanan 16. Wedi 

4. Tulung 17. Delanggu 

5. Jatinom 18. Ceper 

6. Karangnongko 19. KaliKetes 

7. Kebonarum 20. Trucuk 

8. Jogonalan 21. Bayat 

9. Gantiwarno 22. Wonosari 

10. Polanharjo 23. Juwiring 

11. Karanganom 24. Pedan 

12. Ngawen 25. Karangdowo 

13. Klaten Utara 26. Cawas 

Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah kabupaten Klaten terdiri 

dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang 

bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari 

permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari 

permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter 

dari permukaan air laut. 
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Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan 

musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun,  temperatur 

udara rata-rata 28-30o Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 

153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari 

(350mm) dan curah hujan terrendah bulan Juli (8mm). 

 

 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Klaten 
Sumber: BPS Kabupaten Klaten 
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2. Kondisi Demografis 

Demografis merupakan kondisi yang berkaitan dengan aspek 

kependudukan seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat mata 

pencaharian, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. 

 

Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan 

Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2003-2009 

Jenis Kelamin 
Tahun 

Laki-laki Perempuan 

Jumlah 
(Jiwa) 

Rasio 
Jenis 

Kelamin 

Pertumbuhan 
(Jiwa) 

Presentase 

2005 627.751 658.307 1.286.058 95,35 4.272 0,33 
2006 631.231 662.011 1.293.242 95,50 7.184 0,56 
2007 633.552 663.435 1.296.987 95,50 3.745 0,29 
2008 635.528 664.966 1.300.494 95,50 3.507 0,27 
2009 637.939 665.971 1.303.910 95,79 3.416 0,26 

Sumber: Klaten Dalam Angka 2010 

Berdasarkan hasil Susenas 2009 yang dirangkum pada Klaten Dalam 

Angka 2010, penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2009 mencapai 

1.303.910 jiwa dengan perincian jenis kelamin laki-laki sebesar 637.939 jiwa 

dan jenis kelamin perempuan sebesar 665.971 jiwa dengan rasio jenis kelamin 

sebesar 95,79 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk berjenis kelamin 

perempuan terdapat penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 95 jiwa. 

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 

tahun 2010, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten hingga tahun 2009 

naik sebesar 3.416 jiwa atau 0,26% dari tahun sebelumnya. 
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Tabel 4.2 
Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur dan 

 Jenis Kelamin Tahun 2009 

Jenis Kelamin Umur 
(Tahun) Laki-laki (%) Perempuan (%) 

Jumlah (%) 

0 – 4 48.172 7,55 46.181 6,93 94.353 7,24
5 – 9 54.394 8,53 50.967 7,65 105.361 8,08
10 – 14 59.283 9,29 57.237 8,59 116.520 8,94
15 – 19 69.239 10,85 65.104 9,77 134.343 10,30
20 – 24 55.065 8,63 53.157 7,98 108.222 8,30
25 -29 49.347 7,74 51.831 7,78 101.178 7,76
30 – 34 49.087 7,69 54.592 8,19 103.679 7,95
35 -39 46.444 7,28 52.120 7,82 98.564 7,56
40 – 44 43.009 6,74 45.602 6,84 88.611 6,80
45 – 49 35.929 5,63 36.004 5,40 71.933 5,52
50 – 54 26.407 4,14 31.284 4,69 57.691 4,42
55 – 59 25.573 4,01 28.858 4,33 54.431 4,17
60 – 64 23.458 3,68 29.550 4,43 53.008 4,07
65 + 52.532 8,23 63.484 9,53 116.016 8,90
Total 637.939 100,00 665.971 100,00 1303.910 100,00

Sumber: Klaten Dalam Angka 2010 

Jika dilihat berdasarkan kelompok usianya, komposisi penduduk 

Kabupaten Klaten pada tahun 2009 paling banyak penduduk pada kelompok 

usia 15-19 tahun yaitu dengan jumlah 134.343 jiwa, atau dengan presentase 

sebesar 10,3% dari total penduduk.  Sedangkan kelompok usia yang paling 

sedikit adalah penduduk pada usia 60-64 tahun yaitu dengan jumlah 53.008 

jiwa atau dengan presentase 4,07% dari seluruh total penduduk.  
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Tabel 4.3 
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten  

Tahun 2005-2009 

Tahun Luas Wilayah 
(Km2) 

Jumlah Penduduk Rata-rata Penduduk 
Per Km2 

2005 655,56 1.303.910 1.989 
2006 655,56 1.300.494 1.984 
2007 655,56 1.293.242 1.973 
2008 655,56 1.289.058 1.962 
2009 655,56 1.281.786 1.955 

Sumber: Klaten Dalam Angka 2010 

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2009 

mencapai 1.955 jiwa per Km2. Dengan masih rendahnya kepadatan penduduk 

maka akan menjadikan rendahnya masalah-masalah sosial yang akan 

berdampak dalam masyarakat, seperti tingkat kriminalitas, kesehatan dan 

kepadatan perumahan. 

3. Aspek Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten dalam periode 

enam tahun terakhir (2005-2009) mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Nilai PDRB tahun 2005 sebesar Rp 3,78 miliar dan tahun 2009 nilai 

PDRB Kabupaten Klaten sebesar Rp 4,75 miliar. Kenaikan besaran PDRB ini 

didorong oleh peningkatan dari seluruh komponen sektor pendukungnya. Ini 

membuktikan bahwa ekonomi Kabupaten Klaten cukup dinamis dari tahun ke 

tahun. 
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Tabel 4.4 
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 

Th. Dasar 2000 Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) 

Tahun 
Sektor 

2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 921,029.52 943,060.85 957,297.31 997,737.70 1,045,720.97 

Pertambangan & 
Penggalian 

45,641.61 53,338.31 55,826.27 60,923.17 65,300.71 

Industri 
Pengolahan 

896,705.60 841,653.96 869,903.33 891,041.98 920,432.25 

Listrik, Gas & 
Air Bersih 

26,760.65 27,849.31 30,423.64 31,940.66 34,372.60 

Konstruksi 318,018.30 365,824.54 398,079.88 404,620.11 393,598.88 

Perdagangan, 
Hotel & Restoran 

1,140,169.48 1,191,778.73 1,230,415.46 1,273,346.68 1,322,036.64 

Pengangkutan & 
Komunikasi 

109,166.14 113,985.64 119,386.12 126,571.71 137,501.05 

Keuangan, 
Persewaan & 
Jasa Perusahaan 

162,220.04 148,969.69 156,907.22 166,933.94 178,233.65 

Jasa-Jasa 541,227.36 567,326.97 576,448.79 614,085.01 663,821.92 

PDRB 4,160,938.70 4,253,788.00 4,394,688.02 4,567,200.96 4,761,018.67 

Sumber: BPS Kabupaten Klaten. 

Pada tahun 2009 Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan sebesar 

4,56 % yang justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 yang 

tumbuh sebesar 5,75 %. Pencapaian pertumbuhan tahun 2008 ini merupakan 

yang tercepat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,49 % pada 

tahun 2005, sedangkan sebesar 5,08 % tahun 2006 dan pada 2007 pertumbuhan 

ekonominya 5,74 %. 
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Selanjutnya apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005-2009, pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Klaten pada tahun 2006 dan 2009  berada dibawah pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini disajikan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2000 

tahun 2005-2009: 

Tabel  4.5 
Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Klaten  dan  Provinsi Jawa 

Tengah  Tahun  2005-2009  (Persen) 

Tahun Laju Pertumb. 
Jawa Tengah 

(%) 

Laju Pertumb. 
Klaten  

(%) 
2005 5,35 5,49 
2006 5,33 5,08 
2007 5,59 5,74 
2008* 5,46 5,75 
2009** 4,71 4,56 

Sumber: BPS Kabupaten Klaten dan BPS Provinsi Jawa Tengah. 
*)   Angka sementara 
**) Angka sangat sementara 

 
Pengembangan ekonomi di daerah Kabupaten Klaten tidak hanya 

ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus mampu 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya serta mampu 

menciptakan pemerataan pendapatan. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat 

ditunjukkan dengan PDRB perkapita, meskipun angka ini tidak menjelaskan 

adanya tingkat distribusi pendapatan penduduk. PDRB perkapita merupakan 

salah satu indikator produktifitas penduduk, yang dapat dihitung dengan cara 

membagi jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang 

bersangkutan. 
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Tabel  4.6 
PDRB  Perkapita Kabupaten Klaten Th.  2004-2009 

Tahun PDRB perkapita Pertumbuhan (%) 
2004 3.107.333,54 - 
2005 3.238.691,94 4.23 
2006 3.290.470,00 1.60 
2007 3.392.004,66 3.09 
2008 3.516.704,93 3.68 
2009 3.655.531,20 3.95 
Sumber: BPS Kabupaten Klaten (data diolah). 

Seperti terlihat pada tabel 4.37, pada tahun 2004 PDRB perkapita 

Klaten sebesar Rp 3.107.333,54 dan pada tahun 2009 sebesar Rp 3.655.531,20 

berarti mengalami peningkatan. Persentase pertumbuhan PDRB perkapita 

dimana pada tahun 2005 menunjukkan angka 4,23% dan mencapai angka 

3,95% pada tahun 2009. Walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan 

tahun 2008 yang menunjukkan angka 3,68%. Namun, dengan kondisi tersebut 

secara umum rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita pertahunnya masih 

berada pada level positif sebesar 3,31%. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

selama kurun enam tahun (2004-2009) kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Klaten terus meningkat kearah yang diharapkan semua pihak dengan indikasi 

meningkatnya pendapatan perkapita penduduk setiap tahun. 

4.2. Analisis Deskriptif 

Setelah melakukan penelitian terhadap usaha pembuatan pangsit di 

Kabupaten Klaten dengan cara mengadakan wawancara dan menyebar 

kuesioner, maka didapatlah data-data tentang usaha pembuatan pangsit 

terutama data-data mengenai keuntungan usaha pembuatan pangsit berikut 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data-data tersebut antara lain mengenai 
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keuntungan usaha pembuatan pangsit, modal, jumlah tenaga kerja, jam kerja, 

merk dagang, dan lama usaha pembuatan pangsit ditambah dengan status 

kepemilikan usaha, yang memulai usaha, dan kendala yang dihadapi dalam 

usaha pembuatan pangsit. 

a. Keuntungan 

Keuntungan atau yang biasa disebut laba usaha merupakan selisih 

dari pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan baik biaya tetap 

maupun biaya variabel. Keuntungan sangat dipengaruhi dengan jumlah 

modal, jumlah tenaga kerja, jam kerja, merk dagang, dan lama usaha. 

Namun pada kenyataannya mungkin beberapa hal tersebut tidak 

berpengaruh atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap 

keuntungan. Keuntungan minimal dalam usaha pembuatan pangsit pada 

penelitian ini adalah sebesar Rp. 50.000,00 per hari dan keuntungan 

maksimal sebesar Rp. 360.000,00 per hari sedangkan rata-rata keuntungan 

sebesar Rp. 176211.20 per hari. Keuntungan diukur dalam satuan rupiah. 

Tabel 4.7 
Distribusi Keuntungan Usaha Pembuatan Pangsit di Kabupaten 

Klaten 

Kelas Keuntungan (Rp) Frekuensi Presentase (%) 
1 50.000-119.000 7 35 
2 120.000-189.000 4 20 
3 190.000-259.000 6 30 
4 260.000-329.000 2 10 
5 330.000-399.000 1 5 
 Jumlah 20 100 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan table distribusi diatas diketahui bahwa dari 5 kelas 

dengan 20 produsen pangsit terdapat 7 pengusaha (35%) yang memiliki 

keuntungan antara Rp. 50.000,00 hingga Rp. 119.000,00. Pada keuntungan 

antara Rp. 120.000,00 hingga Rp. 189.000,00 berjumlah 4 pengusaha 

(20%). Pada keuntungan Rp. 190.000,00 hingga Rp. 259.000,00 berjumlah 

6 pengusaha (30%) dan pada kelas yang keempat yaitu keuntungan antara 

Rp. 260.000,00 hingga Rp. 329.000,00 berjumlah 2 pengusaha (10), serta 

pada kelas yang terakhir yaitu Rp. 330.000,00 hingga Rp. 399.000,00 

hanya berjumlah 1 pengusaha (5%). Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi 

keuntungan terbesar terdapat pada kelas pertama yaitu antara Rp. 

50.000,00 hingga Rp. 119.000,00. Hal ini sangat wajar karena di 

Kabupaten Klaten masih banyak pengusaha pangsit yang berskala kecil. 

b. Modal 

Maodal yaitu semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung guna menjalankan usahanya. 

Modal terdiri dari aktiva lancer yang berupa kas dan bahan baku 

pembuatan pangsit, sedangkan aktiva tetap berupa peralatan-peralatan 

untuk memproduksi pangsit yaitu diantaranya, penggilasan, penggilingan, 

bak adonan, dan lain-lain. Modal pada penelitian ini adalah modal yang 

digunakan untuk memproduksi pangsit setiap harinya termasuk bahan 

baku dan depresiasi seluruh peralatan yang dimiliki oleh pengusaha. 

Modal terkecil dalam usaha pembuatan pangsit sebesar Rp. 500.000,00 
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dan yang terbesar sebesar Rp. 1.990.000,00 dengan rata-rata modal sebesar 

Rp. 1.037.826,00, diukur dalam satuan rupiah. 

Tabel 4.8 
Distribusi Modal Usaha Pembuatan Pangsit 

Di Kabupaten Klaten 

Kelas Modal (Rp) Frekuensi Presentase (%) 
1 500.000-799.000 8 40 
2 800.000-1.090.000 6 30 
3 1.100.000-1.390.000 2 10 
4 1.400.000-1.690.000 0 0 
5 1.700.000-1.990.000 4 20 
 Jumlah 20 100 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 kelas dengan 

20 pengusaha pangsit, pada kelas pertama yang memiliki modal antara Rp. 

500.000,00 sampai Rp. 799.000,00 terdapat 8 pengusaha (40%), untuk 

modal antara Rp. 800.000,00 sampai Rp. 1.090.000,00 terdapat 6 

pengusaha (30%), sedangkan pada kelas ketiga yaitu pengusaha yang 

mempunyai modal antara Rp. 1.100.000,00 sampai Rp. 1.390.000,00 

terdapat 2 pengusaha (10%). Pada kelas berikutnya yaitu Rp. 1.400.000,00 

sampai Rp. 1.690.000,00 sama sekali tidak terdapat pengusaha pada kelas 

tersebut, sedangkan pada kelas terakhir yaitu pengusaha yang memiliki 

modal antara Rp. 1.700.000,00 hingga Rp. 1.990.000 terdapat 4 pengusaha 

pangsit (4%). 
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c. Jam Kerja 

Jumlah jam kerja merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan 

pengusaha pangsit dalam memproduksi pangsit setiap harinya yang 

diukur dalam satuan jam pada setiap harinya. 

Tabel 4.9 
Distribusi Jam Kerja Per Hari Usaha Pembuatan Pangsit  

Di Kabupaten Klaten 

Kelas Jam Kerja (Jam) Frekuensi Presentase (%) 
1 6-6,5 1 5 
2 7-7,5 2 10 
3 8-8,5 7 40 
4 9-9,5 5 25 
5 10-10,5 4 20 
 Jumlah 20 100 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa 5 kelas dengan 

20 pengusaha pangsit terdapat 1 pengusaha (5%) yang berproduksi 

selama 6-6,5 jam per hari, 2 pengusaha (10%) yang berproduksi 

selama 7-7,5 jam per hari, sedangkan untuk jam kerja selama 8-8,5 jam 

sehari terdapat 7 pengusaha (40%). Untuk pengusaha yang berproduksi 

selama 9-9,5 jam per hari terdapat 5 pengusaha (25%) dan pada kelas 

yang terakhir yaitu 10-10,5 jam sehari terdapat 4 pengusaha (20%). 

d. Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 

penting bagi proses produksi. Jumlah tenaga kerja adalah jumlah orang 

yang terlibat dalam suatu kegiatan usaha untuk menjalankan usaha 
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tersebut, dalam hal ini jumlah tenaga kerja adalah jumlah orang yang 

terlibat dalam usaha pembuatan pangsit diukur dalam satuan orang. 

Tabel 4.10 
Distribusi Jumlah Tenaga Kerja Usaha Pembuatan Pangsit 

Di Kabupaten Klaten 

Kelas Tenaga Kerja 
(Orang 

Frekuensi Presentase 

1 2 2 10 
2 3 10 50 
3 4 4 20 
4 5 2 10 
5 6 2 10 
 Jumlah 20 100 
Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel distribusi diatas dapat diketahui bahwa dari 

20 pengusaha pangsit terdapat 2 pengusaha (10%) yang mempunyai 

tenaga kerja sebanyak 2 orang, untuk tenaga kerja 3 orang  terdapat 10 

pengusaha (50%) yang memilikinya, sedangkan yang memiliki tenaga 

kerja sebanyak 4 orang terdapat 4 pengusaha (20%), sedangkan untuk 

pengusaha yang memiliki 5 orang tenaga kerja terdapat 2 pengusaha 

(10%), dan untuk kelas yang terakhir yaitu pengusaha dengan 6 tenaga 

kerja terdapat 2 pengusaha (10%). 

e. Merk Dagang 

Merk dagang pada umumnya bertujuan bagi konsumen agar 

lebih mudah mengenali produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. 

Perbandingan pengusaha pangsit yang memiliki merk dagang dan tidak 
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memiliki merk dagang yang didapat dari hasil kuesioner dapa dilihat 

pada table berikut: 

Tabel 4.11 
Distribusi Merk Dagang Usaha Pembuatan Pangsit 

Di Kabupaten Klaten 

No Merk Dagang Frekuensi Presentase 
1 Memiliki Merk Dagang 13 65 
2 Tidak Memiliki Merk Dagang 7 35 
 Jumlah 20 100 
Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari 20 pengusaha 

pangsit terdapat 13 pengusaha (65%) yang memili merk dagang dan 7 

pengusaha (35%) yang tidak memiliki merk dagang. Hal ini 

membuktikan bahwa lebih banyak pengusaha pangsit memilih 

memberikan merk dagang pada pangsit hasil produksinya untuk 

mempertahankan pelanggan mereka dengan harapan akan menambah 

keuntungan mereka. 

f. Lama Usaha 

Lama usaha / pengalaman usaha dapat diartikan sebagai 

interaksi diri pribadi pengusaha pangsit dengan lingkungan, dimana 

didalamnya seseorang belajar secara aktif dan interaktif dengan 

lingkungan yang berhubungan dengan industri pembuatan pangsit baik 

produksi maupun pemasaran produk pangsit. Pada usaha pembuatan 

pangsit di Kabupaten Klaten lama usaha berkisar antara 1 tahun hingga 

30 tahun. Lama usaha diukur dalam satuan tahun. 
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Tabel 4.12 
Distribusi Lama Usaha Pembuatan Pangsit 

Di Kabupaten Klaten 

Kelas Lama Usaha (Tahun) Frekuensi Presentase 
1 1-6 6 30 
2 7-12 6 30 
3 13-18 3 15 
4 19-24 2 10 
5 25-30 3 15 
 Jumlah 20 100 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 kelas dengan 

20 pengusaha pangsit terdapat 6 pengusaha (30%) yang memiliki lama 

usaha antara 1 sampai 6 tahun, pada kelas yang kedua yaitu yang 

memiliki lama usaha 7 sampai 12 tahun terdapat 6 pengusaha (30%), 

sedangkan yang memiliki lama usaha 13 hingga 18 tahun terdapat 3 

pengusaha (15%). Pada kelas yang keempat yaitu pengusaha yang 

memiliki lama usaha 19 hingga 24 tahun terdapat 2 pengusaha (10%), 

dan terdapat 3 pengusaha (15%) yang sudah menjalankan  usahanya 

antara 25 hingga 30 tahun. 

4.3. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji hipotesis maka digunakan analisis regresi linier 

berganda untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor modal, jam 

kerja, jumlah tenaga kerja, merk dagang dan lama usaha terhadap 
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keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten dapat dilihat 

pada tabel 4. Sebagai berikut: 

Tabel 4.13 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan  

Ordinary Least Square (OLS) 

Variebel Dependen: KEUNTUNGAN 
Metode: Least Squares 
Tanggal: 10/05/11   Jam: 10:52 
Sampel: 1 20 
Subyek Observasi: 20 

Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic Prob. 

MODAL 0.106340 0.030053 3.538377 0.0033 
JK -4942.801 9884.698 -0.500046 0.6248 

JTK 30749.19 14329.16 2.145917 0.0499 
MERK -13584.22 22889.40 -0.593472 0.5623 
LAMA 1277.533 1766.796 0.723079 0.4815 

C -9394.438 94528.65 -0.099382 0.9222 

R-squared 0.781785     Mean dependent var 176211.1 
Adjusted R-squared 0.703851     S.D. dependent var 84265.95 
S.E. of regression 45857.17     Akaike info criterion 24.54778 
Sum squared resid 2.94E+10     Schwarz criterion 24.84650 
Log likelihood -239.4778     F-statistic 10.03138 
Durbin-Watson stat 1.959798     Prob(F-statistic) 0.000305 

Sumber: Program Eviews 4 

Setelah melakukan estimasi regresi, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji statistik dan uji asumsi klasik. Pengujian tersebut 

dilakukan dengan tjuan untuk mengetahui apakah hipotesis atau dugaan 

sementara terhadap parameter sudah sesuai secara teori dan statistik. 

2. Uji Statistik 

a. Uji t 

Uji t adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk menguji 

apakah tiap-tiap variabel independen secara individual 

berpengaruh/signifikan terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini 

tingkat signifikansi yang digunakan adalah (α) 0,05 dan df = 14. 
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1) Pengujian Terhadap β1 (variabel modal) 

a) Hipotesis statistik 

H0 : β1 = 0 (variabel modal tidak signifikan mempengaruhi 

besarnya keuntungan) 

Ha : β1 ≠ 0 (variabel modal signifikan mempengaruhi besarnya 

keuntungan) 

b) Menentukan derajat signifikansi α = 0,05 

c) Pengujian uji t 

Nilai t hitung = 3,538377 (Tabel 4.) 

Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df ; 14 = 2,144 (Tabel distribusi t) 

 
Gambar 4.2 Uji t untuk variabel modal 

Sumber: Data primer yang diolah 

Daerah tolak H0

3,538 

Daerah tolak H0H0 Diterima

‐2,144 2,144 

d) Kesimpulan: t hitung > t tabel atau 3,538 > 2,144, dengan 

menggunakan kriteria pengujian 2 sisi dan pada taraf signifikansi 

0,05. Karena t  hitung (3,538) lebih besar dari t tabel (2,144), 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya variabel modal 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan yang 

diperoleh pengusaha pangsit di Kabupaten Klaten. 
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2) Pengujian terhadap β2 (variabel jam kerja) 

a) Hipotesis statistik 

H0 : β2 = 0 (variabel jam kerja tidak signifikan mempengaruhi 

besarnya keuntungan) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel jam kerja signifikan mempengaruhi 

besarnya keuntungan) 

b) Menentukan derajat signifikansi α = 0,05 

c) Pengujian uji t 

Nilai t hitung = -0,500 (Tabel 4.) 

Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df ; 14 = 2,144 (Tabel distribusi t) 

 
Gambar 4.3 Uji t untuk variabel jam kerja 

Sumber: Data primer yang diolah 

Daerah tolak H0 Daerah tolak H0

‐0,500

H0 Diterima

‐2,144 2,144 

d) Kesimpulan: t hitung < t tabel atau -0,500 > 2,144, dengan 

menggunakan kriteria pengujian 2 sisi dan pada taraf signifikansi 

0,05. Karena t  hitung (-0,500) lebih kecil dari t tabel (2,144), 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya variabel jam 

kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keuntungan yang diperoleh pengusaha pangsit di Kabupaten 

Klaten. 
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3) Pengujian terhadap β3 (variabel jumlah tenaga kerja) 

a) Hipotesis statistik 

H0 : β3 = 0 (variabel jumlah tenaga kerja tidak signifikan 

mempengaruhi besarnya keuntungan) 

Ha : β3 ≠ 0 (variabel jumlah tenaga kerja signifikan 

mempengaruhi besarnya keuntungan) 

b) Menentukan derajat signifikansi α = 0,05 

c) Pengujian uji t 

Nilai t hitung = 2,145 (Tabel 4.) 

Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df ; 14 = 2,144 (Tabel distribusi t) 

 
Gambar 4.4 Uji t untuk variabel jumlah tenaga kerja 

Sumber: Data primer yang diolah 

Kesimpulan: t hitung > t tabel atau 2,145 > 2,144, dengan 

menggunakan kriteria pengujian 2 sisi dan pada taraf signifikansi 

0,05. Karena t  hitung (2,145) lebih besar dari t tabel (2,144), 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya variabel 

jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keuntungan yang diperoleh pengusaha pangsit di 

Kabupaten Klaten. 

 

Daerah tolak H0

 2,145 

Daerah tolak H0H0 Diterima

‐2,144 2,144 
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4) Pengujian terhadap β4 (variabel jumlah merk dagang) 

a) Hipotesis statistik 

H0 : β4 = 0 (variabel jumlah merk dagang tidak signifikan 

mempengaruhi besarnya keuntungan) 

Ha : β4 ≠ 0 (variabel merk dagang signifikan mempengaruhi 

besarnya keuntungan) 

b) Menentukan derajat signifikansi α = 0,05 

c) Pengujian uji t 

Nilai t hitung = -0,593 (Tabel 4.) 

Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df ; 14 = 2,144 (Tabel distribusi t) 

 
Gambar 4.5 Uji t untuk variabel merk dagang 

Sumber: Data primer yang diolah 

Kesimpulan: t hitung < t tabel atau -0,593 < 2,144, dengan 

menggunakan kriteria pengujian 2 sisi dan pada taraf signifikansi 

0,05. Karena t  hitung (-0,593) lebih kecil dari t tabel (2,144), 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya variabel merk 

dagang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keuntungan yang diperoleh pengusaha pangsit di Kabupaten 

Klaten. 

 

Daerah tolak H0 Daerah tolak H0H0 Diterima

‐2,144 ‐0,593 2,144 
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5) Pengujian terhadap β5 (variabel jumlah lama usaha) 

a) Hipotesis statistik 

H0 : β5 = 0 (variabel jumlah lama usaha tidak signifikan 

mempengaruhi besarnya keuntungan) 

Ha : β5 ≠ 0 (variabel lama usaha signifikan mempengaruhi 

besarnya keuntungan) 

b) Menentukan derajat signifikansi α = 0,05 

c) Pengujian uji t 

Nilai t hitung = 0,723 (Tabel 4.) 

Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df ; 14 = 2,144 (Tabel distribusi t) 

 
Gambar 4.6 Uji t untuk variabel lama usaha 

Sumber: Data primer yang diolah 

Kesimpulan: t hitung < t tabel atau 0,723 < 2,144, dengan 

menggunakan kriteria pengujian 2 sisi dan pada taraf signifikansi 

0,05. Karena t  hitung (0,723) lebih kecil dari t tabel (2,144), 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya variabel lama 

usaha tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keuntungan yang diperoleh pengusaha pangsit di Kabupaten 

Klaten. 

 

0,723

Daerah tolak H0 Daerah tolak H0H0 Diterima

‐2,144 2,144 
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b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

menyatakan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. 

Dalam penelitian ini membuktikan apakah faktor modal, jam kerja, 

jumlah tenaga kerja, merk dagang, dan lama usaha memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F 

hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel 

maka hasilnya adalah faktor modal, jam kerja, jumlah tenaga kerja, 

merk dagang, dan lama usaha secara bersama-sama  berpengaruh 

secara signifikan terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit 

maupun sebaliknya. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 

 

Persamaan diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel modal, jam kerja, jumlah tenaga kerja, 

merk dagang, dan lama usaha terhadap besarnya keuntungan 

usaha pembuatan pangsit. 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5

Persamaan diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara variabel modal, jam kerja, jumlah tenaga 
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kerja, merk dagang, dan lama usaha terhadap besarnya 

keuntungan usaha pembuatan pangsit. 

2) Menentukan besarnya derajat signifikansi dengan α = 0,05 

3) Perhitungan uji F 

Nilai F hitung = 10,031 (Tabel 4.) 

Nilai F tabel = F0,05 ; (20 – 6) ; (6 – 1) = 2,96 (Tabel Distribusi F) 

 

 

 

Gambar 4.7 Uji F 
Sumber: Data Primer yang Diolah 

Jadi F hitung (10,031) lebih besar daripada F tabel (2,96), 

maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga kesimpulannya 

semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan pada tingkat signifikansi (α) 5%. Hal ini berarti 

faktor modal, jam kerja, jumlah tenaga kerja, merk dagang, dan 

lama usaha berpengaruh terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit di Kabupaten Klaten. 

c. Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel 

independen dalam menerangkan variabel dependen digunakan uji 

koefisien determinasi dari harga R2. Nilai R2 yang diperoleh dari 

hasil pengujian adalah 0,703851, maka korelasi tersebut dapat 

2,96 0 

Daerah terima H0 

10,031 

Daerah tolak H0
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menerangkan variabel dependen. Dari nilai yang diperoleh sebesar 

0,703851 tersebut maka dapat diartikan bahwa keuntungan usah 

apembuatan pangsit di Kabupaten Klaten dipengaruhi dan dapat 

dijelaskan oleh variabel modal, jam kerja, jumlah tenaga kerja, merk 

dagang, dan lama usaha sebesar 70,38% sedangkan sisanya sebesar 

29,62% dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar 

kelima variabel tersebut yang diteliti. 

3. Uji asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat 

korelasi atau hubungan antar variabel independen. Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikoleniaritas salah satunya dengan 

metode Klein, yaitu dengan membandingkan R2 (koefisien 

determinasi) regresi awal dengan r2 parsial (koefisien korelasi antar 

variabel independen). Dengan criteria pengujian: 

1) Jika nilai r2 > R2 maka ada masalah multikolinearitas  

2) Jika nilai r2 < R2 maka tidak ada masalah multikolinearitas 

Jika dalam model tersebut terdapat multikolinearitas maka 

model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga 

koefisien tidak dapat ditaksir dengan kecepatan tinggi. Nilai r 

dikuadratkan lalu dibandingkan dengan nilai R2 = 0,703851. Hasil 

uji multikoleniaritas yang telah dilakukan dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 Merk Jam 
Kerja 

Jumlah 
Tenaga Kerja 

Lama 
Usaha 

Modal 

Merk 1.000000 0.016970 0.042893 0.031095 0.055526 
Jam Kerja 0.016970 1.000000 0.008583 0.000403 0.022028 
Jml Tenaga 
Kerja 

0.042893 0.008583 1.000000 0.347931 0.212375 

Lama Usaha 0.031095 0.000403 0.347931 1.000000 0.002005 
Modal 0.055526 0.022028 0.212375 0.002005 1.000000 

Sumber: Analisis Data Primer, Program Eviews 4 

Dapat dilihat dari tabel 4. Bahwa dari seluruh variabel 

independen yang diteliti baik tidak ada yang memiliki masalah 

multikolinearitas, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya nilai r2 

yang melebihi nilai R2 yaitu 0,703851. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas terjadi jika muncul dalam fungsi regresi 

yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS 

tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar (tetapi masih 

tetap bisa dan konsisten). Salah satu cara untuk mendeteksi ada 

tidaknya masalah Heterokedastisitas adalah dengan White 

Heterokedasticity Test. Meregresi residual yang dikuadratkan dengan 

variabel independen: 

1) Melakukan regresi atas model yang digunakan dengan 

menggunakan OLS yang kemudian diperoleh nilai residualnya. 

2) Selanjutjya dapatkan nilai Obs*R square.  

 
 



 
 

78 
 

3) Jika nilai Obs*R-squared lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heterokedasitisitas digunakan white heterokedasiticity no cross 

term yang hasilnya dapat dilihat pada tampilan di bawah ini. 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

Menggunakan White Heterokedasticity Test 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.205051     Probability 0.385369
Obs*R-squared 10.40558     Probability 0.318659

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 10/05/11   Time: 11:32 
Sample: 1 20 
Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.12E+10 2.32E+10 0.479945 0.6416
MERK 2.35E+09 1.03E+09 2.290045 0.0450

JK -4.04E+09 5.22E+09 -0.774078 0.4568
JK^2 2.33E+08 3.13E+08 0.746352 0.4726
JTK 1.55E+09 3.20E+09 0.484779 0.6383

JTK^2 -1.59E+08 3.74E+08 -0.426545 0.6787
LAMA 2.49E+08 2.62E+08 0.950149 0.3644

LAMA^2 -9985678. 8441020. -1.182994 0.2642
MODAL 5259.639 6978.595 0.753682 0.4684

MODAL^2 -0.002858 0.002701 -1.058047 0.3149

R-squared 0.520279     Mean dependent var 1.47E+09
Adjusted R-squared 0.088530     S.D. dependent var 1.78E+09
S.E. of regression 1.70E+09     Akaike info criterion 45.65246
Sum squared resid 2.89E+19     Schwarz criterion 46.15033
Log likelihood -446.5246     F-statistic 1.205051
Durbin-Watson stat 2.112341     Prob(F-statistic) 0.385369

Sumber: Analisis Data Primer, Program Eviews 4 

Pada White Heteroscedasticity Test yang telah disajikan 

diatas, didapatkan nilai probabilitas Obs*R-squared adalah sebesar 

0.318659, ini berarti tidak ada masalah heterokedastisitas 
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dikarenakan nilai Obs*R-squared lebih besar dari 0,05 yaitu 

0,318659 > 0,05. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu pengujian untuk mengetahui ada 

atau tidaknya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir 

tidak lagi efisien baik sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu 

cara yang digunakan dalam pengujian autokorelasi adalah dengan 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Hasil pengolahan data 

menggunakan program Eviews 4 dapat dilihat dari hasil berikut ini: 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Autokorelasi 

Menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.289265     Probability 0.753890
Obs*R-squared 0.919868     Probability 0.631325

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 10/05/11   Time: 11:34 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -48410.42 118585.2 -0.408233 0.6903
MERK -3581.893 24695.23 -0.145044 0.8871

JK 5526.381 12720.61 0.434443 0.6717
JTK 1586.751 15356.10 0.103330 0.9194

LAMA -442.5949 1955.441 -0.226340 0.8247
MODAL 0.002064 0.031918 0.064675 0.9495

RESID(-1) -0.029906 0.293118 -0.102026 0.9204
RESID(-2) -0.300641 0.395568 -0.760024 0.4619

R-squared 0.045993     Mean dependent var 9.09E-12
Adjusted R-squared -0.510510     S.D. dependent var 39363.57
Sumber: Analisis Data Primer, Program Eviews 4 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai 

Obs*R-squared 0.631325 dan lebih besar dari 0,05, maka hasil ini 
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dapat menjelaskan bahwa pada model tidal terdapat masalah 

autokorelasi. 

4. Interpretasi Hasil Analisis Secara Ekonomi 

Berdaraskan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan tersebut 

diatas dapat diinterpretasikan bahwa secara ekonomi usaha pembuatan 

pangsit di Kabupaten Klaten sebagai berikut: 

a. Pengaruh Modal Terhadap Keuntungan Usaha Pembuatan Pangsit 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistic 

dari variabel modal 3.538377, berdasarkan hasil uji t untuk taraf 

signifikansi 5% diketahui bahwa faktor modal mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap besarnya keuntungan usaha pembuatan 

pangsit. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.106340, hal tersebut 

menunjukkan bahwa penambahan modal sebesar Rp. 100.000 

menyebabkan kenaikan keuntungan sebesar Rp. 10.634 dengan 

asumsi variabel independen lain tetap. Hubungan antara variabel 

modal dengan variabel keuntungan sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan, yaitu faktor modal memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit. Sehingga diharapkan 

para pengusaha pangsit agar menambah modal untuk keperluan 

produksi pangsit, hal ini dapat berupa modal tetap seperti alat-alat 

maupun modal tidak tetap seperti bahan baku. 
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b. Pengaruh Jam Kerja Terhadap Keuntungan Usaha Pembuatan 

Pangsit 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistic 

dari variabel jam kerja -0.500046, berdasarkan hasil uji t untuk taraf 

signifikansi 5% diketahui bahwa faktor jam kerja tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap besarnya keuntungan usaha 

pembuatan pangsit. Hubungan antara variabel jam kerja dengan 

variabel keuntungan tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, 

yaitu faktor jam kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit. Sehingga para pengusaha 

pangsit dapat tidak menghiraukan variabel jam kerja karena 

berapapun penambahan jam kerja tidak berpengaruh pada 

keuntungan. 

c. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Keuntungan Usaha 

Pembuatan Pangsit 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistic 

dari variabel jumlah tenaga kerja 2.145917, berdasarkan hasil uji t 

untuk taraf signifikansi 5% diketahui bahwa faktor jumlah tenaga 

kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya 

keuntungan usaha pembuatan pangsit. Dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 30749.19, hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan satu 

orang tenaga kerja menyebabkan kenaikan keuntungan sebesar Rp. 

30.749,19 dengan asumsi variabel independen lain tetap. Hubungan 
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antara variabel jumlah tenaga kerja dengan variabel keuntungan 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu faktor jumlah tenaga 

kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan usaha 

pembuatan pangsit. Sehingga diharapkan para pengusaha pangsit 

agar menambah jumlah tenaga kerja untuk keperluan produksi 

pangsit, hal ini dapat berupa tenaga ahli maupun tenaga kerja kasar 

yang diperlukan. 

d. Pengaruh Merk Dagang Terhadap Keuntungan Usaha Pembuatan 

Pangsit 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistic 

dari variabel Merk Dagang -0.593472, berdasarkan hasil uji t untuk 

taraf signifikansi 5% diketahui bahwa faktor merk dagang tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya keuntungan 

usaha pembuatan pangsit. Hubungan antara variabel merk dagang 

dengan variabel keuntungan tidak sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan, yaitu faktor merk dagang memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit. Sehingga 

para pengusaha pangsit dapat tidak menghiraukan variabel merk 

dagang karena memakai ataupun tidak merk dagang, konsumen akan 

mencari dan mengkonsumsi pangsit yang diproduksi dan tidak 

berpengaruh pada keuntungan. 
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e. Pengaruh Lama Usaha Terhadap Keuntungan Usaha Pembuatan 

Pangsit 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistic 

dari variabel Lama Usaha 0.723079, berdasarkan hasil uji t untuk 

taraf signifikansi 5% diketahui bahwa faktor lama usaha tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya keuntungan 

usaha pembuatan pangsit. Hubungan antara variabel lama usaha 

dengan variabel keuntungan tidak sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan, yaitu faktor lama usaha memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit. Sehingga para 

pengusaha pangsit dapat tidak menghiraukan variabel lama usaha 

karena kualitas dan rasa dari hasil produksi pangsit tidak hanya 

ditentukan pada lama usaha akan tetapi keahlian produsen dalam 

memproduksi pangsit dan variabel lama usaha tidak berpengaruh 

pada keuntungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 20 pengusah pangsit 

di Kabupaten Klaten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan 

usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten, maka didapatkan kesimpulan serta 

saran sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

1. Variabel modal secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% berpengaruh 

secara signifikan terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit di 

Kabupaten Klaten. Hal ini mendukung baik secara teori maupun kenyataan 

yang sebenarnya bahwa pada usaha pembuatan pangsit jumlah modal 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap keuntungan. Penambahan 

jumlah modal akan menyebabkan kenaikan pada besarnya keuntungan 

usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. Maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten terbukti. 

2. Variabel jam kerja secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% dalam 

penelitian ini ternyata tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. Terjadi 

perbedaan teori dengan kenyataan yang sebenarnya pada usaha pembuatan 

pangsit di Kabupaten Klaten. Penambahan jam kerja menurut penulis tidak 

terlalu banyak berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang diterima. 
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Maka hipotesis yang menyatakan bahwa jam kerja mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit di 

Kabupaten Klaten tidak terbukti. 

3. Variabel jumlah tenaga kerja secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% 

berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan usaha pembuatan 

pangsit di Kabupaten Klaten. Hal ini mendukung baik secara teori maupun 

kenyataan yang sebenarnya bahwa pada usaha pembuatan pangsit jumlah 

tenaga kerja berpengaruh secara signifikan positif terhadap keuntungan. 

Penambahan jumlah tenaga kerja akan menyebabkan kenaikan pada 

besarnya keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. Maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit di 

Kabupaten Klaten terbukti. 

4. Variabel merk dagang secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% dalam 

penelitian ini ternyata tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. Terjadi 

perbedaan teori dengan kenyataan yang sebenarnya pada usaha pembuatan 

pangsit di Kabupaten Klaten. Penyematan merk dagang dalam kemasan 

pangsit menurut penulis tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap 

besarnya keuntungan yang diterima. Maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa merk dagang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten tidak terbukti. 
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5. Variabel lama usaha secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% dalam 

penelitian ini ternyata tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap 

keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. Terjadi 

perbedaan teori dengan kenyataan yang sebenarnya pada usaha pembuatan 

pangsit di Kabupaten Klaten. Semakin lama usaha pembuatan pangsit 

menurut penulis tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap besarnya 

keuntungan yang diterima. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa lama 

usaha mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keuntungan usaha 

pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten tidak terbukti. 

6. Secara bersama-sama kelima variabel modal, jam kerja, jumlah tenaga 

kerja, merk dagang, dan lama usaha dengan tingkat signifikansi 5% dalam 

penelitian ini berpengaruhan secara signifikan terhadap keuntungan usaha 

pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten. 

5.2. Saran 

1. Berdasarkan penelitian penulis dimana variabel yang berpengaruh pada 

usaha pembuatan pangsit di Kabupaten Klaten adalah modal dan jumlah 

tenaga kerja, maka untuk meningkatkan keuntungan yang didapat maka 

pengusaha pangsit disarankan untuk menambah modal dan jumlah tenaga 

kerja. 

2. Berdasarkan penelitian dimana variabel modal yang mempunyai pengaruh 

terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit, maka para pemilik usaha 

pembuatan pangsit disarankan untuk menambah modal serta 
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memperhitungkan kembali besarnya harga jual yang dipatok untuk 

produknya. Sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

3. Berdasarkan penelitian dimana variabel jumlah tenaga kerja mempunyai 

pengaruh terhadap keuntungan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten 

Klaten, maka pemilik disarankan untuk mempekerjakan orang-orang yang 

berkualitas sehingga tidak hanya memperbanyak jumlah tenaga kerja. 

Sehingga dapat memberikan hasil serta keuntungan yang maksimal. 

4. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat peran pengusaha kecil termasuk 

pengusaha pangsit dalam mengembangkan perekonomian Kabupaten 

Klaten. Diharapkan pemerintah Kabupaten Klaten dapat ikut berperan 

dalam usaha pengembangan usaha pembuatan pangsit di Kabupaten 

Klaten karena hal tersebut akan menghadirkan pengaruh baik untuk 

perkembangan Kabupaten Klaten itu sendiri. Pemerintah dapat berperan 

serta dengan sering atau secara rutin mengadakan penyuluan atau 

pengadaan bantuan kepada pengusaha pangsit pada khususnya dan 

pengusaha kecil di bidang lain pada umumnya, yang nantinya akan 

berdampak juga terhadap perkembangan sector usaha mikro di Kabupaten 

Klaten. 

5. Pemilik usaha pembuatan pangsit diharapkan selalu memperhatikan 

kualitas dan harga jual produk yang dibuatnya agar pelanggan tetap setia 

pada produk pangsit yang dibuatnya. 

6. Pada penelitian ini masih terdapat variabel-variabel lain yang belum 

diikutsertakan, seperti cara pendistribusian hasil produksi, perbedaan 
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sarana pembuatan pangsit, latar belakang pendidikan produsen dan lain 

sebagainya, untuk peneliti selanjutnya diharapkan variabel lain tersebut 

dapat diikutsertakan dalam penelitiannya, guna mendapatkan hasil yang 

lebih baik dan memuaskan.  
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