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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TORITIS 

 

 

2.1.    Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Konsep Industri kecil 

Pengembangan industri kecil sebagai salah satu strategi dan kebijaksanaan 

nasional mempunyai peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara 

menyeluruh. Potensi yang dimiliki industri kecil cukup besar dan terbesar diseluruh 

pelosok tanah air, terutama dipedesaan. Namun kenyataannya industri kecil belum 

sepenuhnya terlepas dari masalah atau kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, 

diupayakan adanya program untuk membantu industri kecil. Diantaranya ada 

program sistem manajemen seperti program pengendalian mutu di mana program-

program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri  

kecil. 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2001) industri pengolahan adalah suatu 

kegiatan perekonomian yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar mekanik, 

atau dengan tangan sendiri sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau 

mengubah barang jadi dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi 

nilainya dengan maksud mendekatkan produk tersebut kepada konsumen akhir, 

termasuk dalam kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan. Industri kecil adalah 

suatu usaha dalam perekonomian yang merupakan proses yang bertujuan untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan industri pengolahan dibagi dalam empat 

kategori yaitu industri kerajinan, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. 
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Adapun pengertian industri kecil yaitu suatu kegiatan industri yang menghasilkan 

barang-barang melalui proses pengelolahan dengan menggunakan ketrampilan atau 

teknologi sederhana, madya dan modern. 

Industri kecil dirumuskan berdasarkan tujuan- tujuan perekonomian umum 

serta kebijaksanaan ekonomi dan peraturan yang berlaku dewasa ini di Indonesia 

Lempelius dan Thomas (dalam Ose 2010). Tujuan dan kebijaksanaan tersebut adalah: 

1. Peningkatan pendapatan nasional 

2. Perluasan kesempatan kerja 

3. Pembagian pendapatan secara lebih merata. 

Untuk mengetahui macam- macam industri dapat di lihat dari beberapa sudut 

pandang (Arsyad, 2016). Pengelompokkan industri yang dilakukan oleh departemen 

Perindustrian (DP) dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar yaitu: 

1. Industri dasar 

Yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok 

industri kimia dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD, yaitu industri  mesin 

pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, 

aluminium, dan tembaga. Sedangkan yang termasuk dalam IKD yaitu: industri 

pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, 

industri batu bara, dan industri silikat. 

2. Industri kecil 

Yang meliputi industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri  sandang  

dan kulit (testil, pakaian jadi, serta barang dan kulit), industri bahan kimia dan 
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bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang- barang karet, dan 

plastik), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat-

alat ilmu pengetahuan, dan barang dari logam). 

3. Industri Hilir 

Yang meliputi kelompok aneka industri (AI) yang melliputi: industri yang 

mengolah sumber daya hutan, industri yang mengelolah industri pertanian secara 

luas, pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) dibagi dalam empat golongan yaitu: 

a. Industri besar, jika memperkerjakan 100 orang atau lebih. 

b. Industri menengah, jika dipekerjakan 20 samapai 99 orang. 

c. Industri kecil, jika memperkerjakan 5 sampai 19 orang. 

d. Industri Mikro jika memperkerjakan kurang dari 5 orang (termasuk tenaga                                   

yang tidak dibayar). 

Tambuan (dalam Ose 2010), membedakan pengertian industri rumah tangga 

dengan industri kecil. Industri rumah tangga dikelompokkan sebagai industri yang 

memakai tenaga kerja keluarga dan tidak dibayar, tidak mempunyai tempat khusus, 

biasanya digabungkan dengan rumah tangga itu sendiri dan teknologi yang digunakan 

adalah teknologi sederhana (tradisional). Industri kecil adalah industri dengan sifat-

sifat tempat produksi terpisah dari rumah, tetapi masih dalam lingkungan halaman 

dengan menggunakan tenaga kerja yang digaji dan teknologi serta metode yang 

digunakan lebih maju dibandingkan dengan industri rumah tangga. 
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2.1.2 Produksi 

Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia memerlukan 

barang dan jasa. Suatu kegiatan yang mengahasilkan barang dan jasa disebut 

produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan 

suatu barang dan jasa. 

1. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang 

atau jasa. (Assauri 1995) 

2. Produksi merupakan suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan 

masukan (input) dan keluaran (output), (Asauri 1999) 

3. Produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan guna, memperbesar guna 

yang ada dan membagikan guna itu diantara orang banyak. (Hatta 2000) 

4. Produksi adalah setiap usaha manusia atau kegiatan yang membawa ke dalam 

suatu keadaan sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia dengan 

lebih baik. (Harsono 2000). 

 

2.1.3 Konsumen 

Menurut Dewi (2013), konsumen adalah seseorang yang menggunakan 

produk dan atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan kepuasan konsumen adalah sejauh 

mana harapan pembelian seorang konsumen dipenuh atau bahkan dilebihi oleh 

sebuah produk. Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas  

dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa senang. 
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Konsumen dibagi menjadi dua kategori yaitu, konsumen personal dan 

konsumen  organisasional. Konsumen personal adalah individual yang membeli 

barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk penggunaan dalam rimah tangga, 

anggota keluarga dan teman. Sedangkan konsumen organisasional merupakan sebuah 

perusahaan, agen pemerintah atau institusi profit maupun nonprofit lainnya yang 

membeli barang, jasa dan peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar 

organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.  

Lebih lanjut Soemitro (1992), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mengakibatkan seorang konsumen melakukan konsumsi suatu barang atau jasa adalah 

sebagai berikut: 

1. Besarnya pendapatan keluarga yang tersedia 

2. Kebiasaan mengkonsumsi, pengaruh psikologis. 

 

2.1.4 Permintaan 

Menurut Sudarsono (1992), permintaan dibagi atas dua yaitu, permintaan 

absolute atau permintaan potensial dan permintaan efektif. Permintaan potensial 

adalah, permintaan yang hanya didasarkan atas kebutuhan saja. Sedangkan 

permintaan efektif adalah, permintaan yang didukung oleh kekuatan daya beli. 

Selanjutnnya Sudarsono (1992) permintaan adalah, berbagai kemungkinan 

jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli pada berbagai tingkat bunga 

untuk periode waktu tertentu dalam pasaran tertentu. 
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Menurut Suparmoko (1996), harga suatu barang naik, maka jumlah barang 

yang diminta akan turun. Ceteris paribus apabila hal-hal lain tetap. Yang dimaksud 

hal- hal lain adalah variabel–variabel yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang 

bersangkutan. Sebagai misalnya yang termasuk dalam variabel lain dalam hukum 

permintaan, ini ialah tingkat pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang 

lain selain  barang yang dibicarakan, jumlah penduduk, pengeluaran adventasi, 

rancangan bangunan serta distribusi. 

Winardi (1990), mengatakan bahwa permintaan suatu barang adalah, 

keseluruhan para pembeli individual didalam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada 

pasar tertentu, untuk waktu tertentu fungsi permintaan untuk suatu barang adalah, 

hubungan antar macam-macam jumlah barang tersebut yang mungkin dibeli 

determinan-determinan jumlah tersebut. 

Adapun determinan-determinan sebagai berikut: 

1. Harga barang tersebut 

2. Pendapatan barang pembeli 

3. Selera pembeli 

4. Harga barang-barang lain yang berhubungan erat dengan barang-barang tersebut. 

Menurut Kadariah (1994) permintaan yang dimaksud adalah permintaan yang 

disertai daya beli (money demand) terhadap suatu benda. Permintaan ini biasanya 

dinyatakan dengan suatu kurva permintaan. Dalam menerangkan permintaan terhadap 

suatu benda diadakan asumsi bahwa semua harga lainya tetap dan konsumen 

mempunyai pendapatan tertentu (fixed income).  
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2.1.5 Pendapatan 

Pendapatan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) pada dasarnya dikelompokkan 

dalam pendapatan sektor formal, nonformal, subsistem dan penerimaan yang bukan 

merupakan pendapatan yaitu: 

a.  Pendapatan sektor formal yaitu segala penghasilan baik berupa uang atau barang 

yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi dari sektor formal.  

b.Pendapatan sektor informal yakni, segala penghasilan baik berupa uang atau         

barang yang diterima bisanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi dari sektor 

informal.  

c.  Pendapatan sektor subsisten terjadi apabila produksi dengan konsumsi terletak 

disatu tangan atau masyarakat kecil apa yang diproduksi dan apa yang dikonsumsi 

sendiri tentu saja perkataan sendiri ini tidak mutlak satu orang mungkin satu 

keluarga, satu masyarakat kecil atau kelompok orang (Partadiredja, 1997) 

Menurut Pass dan Davies (1997), menyatakan pendapat (income) adalah uang 

yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk gaji (wagies), upah (salaries)  sewa 

(rent) bunga (interest), laba (provit) dan lain sebagainya bersama-sama dengan 

tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya. 

Menurut Gilarso (1992) menyatakan bahwa yang dihitung sebagai 

penghasilan atau pendapatan keluarga adalah, segala bentuk balas karya yang 

diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atau sumbangan seseorang terhadap proses 
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produksi. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penghasilan keluarga dapat bersumber 

pada: 

1. Usaha sendiri atau (wiraswasta) 

2. Bekerja pada orang lain. 

3. Hasil dari milik. 

Penghasilan keluarga dapat diterima dalam bentuk uang, dapat juga dalam bentuk 

barang atau fasilitas-fasilitas selain penghasilan (balas karya dan hasil milik 

tersebut. 

Menurut Suparmoko (1994) membagi pendapatan atas dua kategori yaitu:  

1. Pendapatan permanen yakni, pendapatan rumah tangga yang dapat dikonsumsi  

     jika tingkat kekayaan adalah nilai sekarang dari pendapatan yang diharapkan 

     akan diperoleh rumah tangga tersebut dimasa yang akan datang, pendapatan 

     permanen merupakan suatu rata-rata seimbang dari pendapatan saat ini. 

2. Pendapatn sementara, yakni pendapatan yang sudah diperkirakan yang nilainya 

     dapat positif atau negatif 

Selanjutnya suparmoko (1996), pendapatan dan pembeli atau konsumen 

merupakan faktor yang sangat penting didalam menentukan corak permintaan keatas 

berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat permintaan yang akan berlaku 

apabila pendapatan berubah, berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu: barang normal dan barang inferior. 

Menurut Winardi (1993), menyatakan bahwa pendapatan sebagai hasil upaya 

berupa uang atau hasil materi lainnya yang dicapai pada penggunaan kekayaan atau 
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jasa manusia lainnya. Secara garis besar pendapatan dipengaruhi beberapa faktor, 

antara lain: 

1. Besar kecilnya skala usaha. 

2. Kuantitas dan kualitasnya. 

3. Modal yang digunakan. 

4. Tingkat pengetahuan masyarakat. 

   Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat 

kesejahteraan masyarakat dan keluarga disamping faktor produksi lainnya pendapatan 

seseorang dapat dibedakan atas dua jenis yakni. Pendapatan asli dan pendapatan 

turunan.  Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh golongan-golongan 

penduduk yang langsung turut serta dalam produksi barang- barang baik dengan kerja 

maupun  dengan menyerahkan tenaga atau modal. Sedangkan pendapatan turunan 

adalah pendapatan yang diterima dari golongan- golongan yang tidak langsung turut 

serta dalam produksi barang-barang yang timbul karena penggunaan pendapatan dari 

golongan penduduk yang lain. 

 

2.1.6   Biaya 

2.1.6.1 Pengertian biaya 

Dalam menjalankan suatu usaha untuk mendapatkan profit, maka perlu 

dihitung juga biaya yang dihematkan dalam suatu periode tertentu untuk menerima 

pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran. 
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Menurut Supriyono (1987) biaya adalah sebagai pengorbanan ekonomi yang 

dibuat untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan oleh organisasi. 

Sedangkan menurut  Mulyadi (1983) biaya dalam arti luas adalah pengorbanan 

sumber-sumber ekonomis yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit biaya adalah bagian 

daripada harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan, 

sedangkan harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh 

penghasilan, sedangkan harga pokok dapat pula disebut sebagai bagian dari pada 

harga perolehan atau harga beli aktiva yang ditunda pembebanannya atau belum 

dimanfaatkan dalam hubungannya dengan realisasi penghasilan. Kemudian menurut 

intan Novisari biaya adalah sebagai nilai kas atau setara dengan kas yang 

dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperkirakan akan memberikan 

manfaat saat kini atau masa depan pada organisasi. Menurut Siti Nurromah (2016) 

biaya adalah manfaat yang dikorbankan dalam rangka memperoleh barang dan jasa 

dan manfaat barang dan jasa yang dikorbankan diukur dalam rupiah melalui 

pengurangan aktiva atas pembebanan utang pada manfaat itu diterima. 

Sedangkan menurut Baridwan (1994) biaya adalah uang yang dikeluarkan 

untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu.  Jadi biaya adalah sumber-

sumber ekonomi yang telah terjadi atau akan terjadi yang harus  dikorbankan yang 

diukur menggunakan satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu sebagai pemenuhan 

kebutuhan organisasi. 
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2.1.6.2 Penggolongan biaya 

Mulyadi (1983) berpendapat bahwa biaya dapat digolongkan berdasarkan 

fungsi-fungsi pokok yaitu 

1. Penggolongan biaya atas dasar fungsi pokok dalam perusahaan: 

a.  Biaya Produksi yaitu biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan  

 proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya 

 produksi ini memiliki 3 elemen yaitu biaya bahu baku, biaya tenaga kerja,  dan 

biaya overhead. 

b. Biaya pemasaran, ialah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hubungannya 

 dengan usaha untuk memperoleh pesanan (order getting) dan memenuhi 

 pesanan (order filling) untuk memperoleh pesanan, perusahaan     mengeluarkan 

biaya-biaya untuk menarik minat pembeli dengan cara  mengadakan promosi 

 penjualan, adpertensi, dan lain-lain, sedangkan untuk  memenuhi pesanan, 

 perusahaan mengeluarkan biaya-biaya angkutan, biaya  asuransi dan biaya-biaya 

lain agar produk perusahaan sampai ke tangan  pembeli. 

c.  Biaya keuangan ialah semua biaya dalam melakukan fungsi keuangan  berupa 

 pemenuhan dan yang diperlukan oleh perusahaan. 

2. Penggolongan Biaya atas Dasar Hubungan Biaya Dengan Sesuatu Yang 

      Dibiayai 

a. Biaya langsung, ialah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah 

karena adanya sesuatu yang dibiayai. 
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b. Biaya tak langsung, ialah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh 

sesuatu yang dibiayai. 

3. Penggolongan Biaya Sesuai Dengan Tingkah lakunya dalam hubungannya dengan 

pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya: 

a. Biaya variabel, ialah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. 

b. Biaya tetap ialah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi 

oleh perubahan volume kegiatan dalam batas-batas tertentu. 

c. Biaya semi variabel, ialah biaya yang jumlah totalnya berubah tidak        

sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

4. Penggolongan Biaya Atas Dasar Waktu 

a. Pengeluaran modal ialah biaya-biaya yang dinikmati oleh lebih dari suatu 

periode akuntasi. Pengeluaran modal ini tidak seluruhnya dibebankan di 

dalam periode akuntasi dimana pengeluaran tersebut terjadi, tetapi, dibagikan 

kepada periode-periode yang menikmati manfaat pengeluaran tersebut. 

b. Pengeluaran penghasilan, ialah biaya-biaya yang hanya bermanfaat di dalam 

periode akuntansi dimana biaya tersebut terjadi. 

5. Periode penentuan Biaya 

a. Biaya masa lalu, ialah biaya yang telah terjadi pada masa lalu dibandingkan 

dengan biaya yang direncanakan untuk mengevaluasi penyimpangan yang 

terjadi. 
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b. Biaya masa yang akan datang, ialah biaya yang diprediksikan akan terjadi jika 

suatu keputusan diambil. 

6. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap biaya: 

a. Biaya relevan, ialah biaya masa depan yang akan berbeda pada macam 

alternative dan harus diperhitungkan didalam pengambilan keputusan. 

b. Biaya tidak relevan, ialah biaya yang tidak memepengaruhi pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu tidak dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan. 

7. Dapat tidaknya biaya dikendalikan: 

a. Biaya terkendalikan, ialah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh 

seorang pimpinan tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

b. Biaya tidak terkendali, ialah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang 

pimpinanan tertentu berdasarkan wewenang yang ia miliki atau tidak dapat 

dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam jangka waktu tertentu. 

 

2.1.7 Harga  

Peranan perusahaan dalam proses penetapan harga jual barangnya sangat 

berbeda-beda, tergantung dari bentuk pasar yang dihadapinya. Ada tiga bentuk 

penetap harga jual, Soemarso (1990) yaitu: 

1. Penetapan harga jual oleh pusat (market pricing)  
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    Dalam bentuk penetapatan harga jual ini, penjual tidak dapat mengontrol sama    

    sekali harga yang dilempar dipasaran. Harga disini betul-betul ditetapkan oleh 

    mekanisme pemasaran. 

2. Penetapan harga jual oleh pemerintah (government controlled pricing)  

Dalam beberapa hal, pemerintah berwenang untuk menetapkan harga barang atau 

jasa yang menyangkut kepentingan umum. Perusahaan atau penjual yang bergerak 

dalam bidang eksploitasi barang atau jasa tersebut diatas tidak dapat menentukan 

harga barang atau jual. 

3. Penetapan harga jual yang dapat dikontrol oleh perusahaan (administered of  

business controlled pricing). Pada situasi ini, harga ditetapkan sendiri untuk 

perusahaan penjual menetapakn harga, dan pembeli boleh memilih, membeli atau 

tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan yang terdapat dalam 

perusahaan, adaupun faktor-faktor mekanisme penawaran dan permintaan, serta 

peraturan-peraturan pemerintah tetap diperhatikan, sampai seberapa jauh 

perusahaan dapat menetapkan harga, tergantung pada  tingkat diferensiasi produk, 

berapa perusahaan dan persaingan. Masalah penetapan harga jual yang ditetapkan 

oleh Kaplan, dkk. Dalam Soemarso (1990) menyangkut tiga hal pokok yaitu (1) 

menetapkan prosedur harga, (2) menetapkan kebijakan harga, dan (3) menetapkan 

tujuan penetapan harga. 

Prosedur  penetapan harga akan meliputi keputusan mengenai hal- hal berikut: 
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1. Menetapkan harga dasar yaitu menetapkan tingkat harga termasuk adaptasinya 

terhadap perubahan-perubahan siklus yang mungkin terjadi. 

2. Menetapkan hubungan antar produk dalam satu produkline. 

3. Menetapkan struktur potongan  harga (Soemarso, 1990) 

Kebijakan harga akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur 

penetapan harga, kemudian memutuuskan kearah mana hasil produser harga  dapat 

dimodifikasikan dengan tidak boleh menyimpang dari tujuan perusahaan. 

Menurut Partidiredja (1985) harga merupakan penerimaan keinginan 

masyarakat karena permintaan merupakan pencerminan konsumen oleh penawaran 

merupakan pencerminan penjual. Selanjutnya dikatakan bahwa harga adalah titik 

dimana permintaan-permintaan dan penawaran saling bertemu dan terjadilah 

kesepakatan. 

Harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi permintaan pasar, dan 

harga dapat mempengaruhi posisi persaingan serta perusahaan dapat memberikan 

hasil dengan menciptakan sejumlah pendapatan adan keuntungan bersih. 

Menurut Gitosudirmo (1995) harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan 

untuk mendapat sejumlah barang dan jasa tertentu  atau kombinasi keduanya. 

Menurut Kotler (1994) harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen 

untuk mendapat suatu produk. Dengan demikian kedua pendapat diatas sama-sama 

menekankan harga sebagai jumlah yang harus dibayarkan atau dibebankan pada satu 

produk tertentu, sehingga harga harus sesuai dengan nilai dari produk yang 

ditawarkan 
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2.2 Penelitian terdahulu 

Adapun Hasil Penelitian Sebelumnya Sebagai Berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis 

Dan 

Tahun 

Judul Alat Analisis Hasil penelitian 

1. Anna 

Auliyanah 

2010 

Faktor-faktor yang 

berhubungan deng

an 

penggunaan garam 

beryodium pada 

rumah 

tangga di Desa Bu

kit 

Tinggi Kecamatan 

Gantarang  

Kabupaten 

Bulukumba 

Analisis 

Univariat dan 

Analisis 

Bivariat 

Pendidikan ibu 

berhubungan  

bermakna dengan 

penggunaan garam 

beryodium pada rumah 

tangga di desa bukit 

tinngi, kecamatan 

Gantarang, kabupaten 

Bulukumba tahun 2010  

(P=0,000). Dan harga 

garam beryodium 

berhubungan dengan 

penggunaan garam 

beryodium pada rumah 

tangga di Desa bukit 

tinggi kecamatan 

Gantara kabupaten 

Bulukumba tahun 2010 

(p= 0,000) 

2 Hesti must

i 

karini, dkk 

2017 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

tingkat konsumsi 

garam beryodium 

pada ibu rumah 

tangga di desa 

gembong 

kecamatan 

gembong 

kabupaten pati 

Analisis cros 

sectional  

Uji hubungan 

didapatkan dengan 

tingkat konnsumsi 

garamyang signifikan 

antara pendidkan(p= 

0,04), pengetahuan 

(0,002), sikap (0,002). 

Sedangkan hasil analisis 

uji hubungan antara 

distribusi garam 

beryodium (p= 0.999), 
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harga garam beryodium 

(p=0,762), pendapat 

keluarga(0,387) dan 

dengan konsumsi garam 

beryodium di dapatkan 

hubungan yang tidak 

signifikan. 

3. Ahmad 

siariful 

jamil, dkk 

2017 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan dan 

efektivitas 

kebijakan 

impor garam 

Indonesia 

Analisis 

regresi klasik 

Berdasarkan hasil 

analisis menunjukkan 

secara umum 

bahwa faktor – 

faktor yang  

signifikan berpengaruh 

terhadap volume 

permintaan impor 

garam Indonesia 

adalah produksi 

garam domestic, GDP 

riil Indonesia, 

GDP Negara 

sumber impor, 

harga garam impor dan 

nilai tukar riil 

rupiah terhadap mata 

uang Negara sumber  

impor. 

4 Hevalena 

n. Pareira 

2002 

Analisis 

pendapatan 

industry garam di 

desa jenilu 

kecamatan 

pembantu 

tasifeto barat 

kabupaten  Belu 

Regresi linear 

berganda 

Variabel pendapatan dan 

harga garam biasa 

berpengaruh terhadap 

permintaan garam 

beryodium pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

5 Ludovina 

Das Neves 

Santana 

2003 

Analisis faktor –

faktor yang 

mempengaruhi 

permintaan garam 

yodium di 

kecamatan kelapa 

lima 

Regresi linear 

berganda 

Variabel pendapatan 

yang signifikan terhadap 

variabel permintaan 

sedangkan 

variabel  harga garam 

biasa tidak berpengaruh 

secara signifikan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

  Setiap produk yang dihasilkan dalam suatu usaha tentunya mempunyai nilai 

jual. Dalam perkembangan usaha yang dimaksud tidak terlepas dari faktor yang 

mempengaruhinya, misalnya faktor pendapatan dan harga barang lain(garam biasa) 

terhadap permintaan garam yodium. 

Garam yodium merupakan salah satu produk yang dihasilkan dalam suatu 

perekonomian. Sebagai penyedap masakan garam yodium mempunyai khasiat 

sempurna, dimana dapat mencegah penyakit gondok dan menciptakan kecerdasaan 

otak anak. Sebagai salah satu produk tidak terlepas dari pengaruhnya faktor 

pendapatan dan harga barang lain terhadap permintaan garam yodium. Dimana selera 

dari konsumen untuk mengkonsumsinya tergantung dari harga barang itu sendiri dan 

kualitasnya. Dalam penggunaannya tentu mempunyai nilai ekonomisnya, 

dibandingkan dengan harga barang lain. Misalnya garam yang dibuat sendiri. 

  Dengan demikian sebagai konsumen tentunya mempunyai kepuasaan dalam 

mengkonsumsi dan mendapatkan keuntungan maksimal dengan nilai ekonomisnya 

yang tinggi. 
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Secara ringkas kerangka pemikiran dapat dilukiskan dalam skema sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Parsial 

 Simultan 

2.4 Hipotesis Skripsi 

Berdasarkan permasalahan pokok dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut:  

1. Diduga pendapatan, dan harga barang lain (garam biasa), ini berpengaruh 

secara simultan, positif (+) dan signifikan terhadap permintaan garam yodium 

di Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. 

Pendapatan (X1) 

Permintaan Garam 

Yodium (Y) 

Harga Barang lain 

(Garam biasa) (X2) 
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2. Diduga pendapatan, dan harga barang lain (garam biasa), ini berpengaruh 

secara parsial, positif (+) dan signifikan terhadap permintaan garam yodium di 

Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


