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ABSTRAKSI 
  
  

PT. Hamparan Plastindo Raya merupakan perusahaan industri manufakturing yang 
melakukan proses produksi menghasilkan produk jadi yang berupa sedotan. PT. Hamparan 
Plastindo Raya terus mengadakan inovasi terhadap produk – produknya. Akan tetapi pada 
bulan februari tahun 2011 rencana produksi yang telah dibuat tidak dapat terpenuhi, hal ini 
dapat kita lihat dari volume produksi sedotan selama satu bulan pada tahun 2011. Untuk itu 
perusahaan harus memperhatikan masalah – masalah yang berhubungan dengan proses 
produksi, agar proses produksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh secara simultan yaitu pengaruh jumlah bahan baku, upah tenaga kerja, dan jam 
henti mesin terhadap volume produksi sedotan, serta untuk mengetahui secara parsial yaitu 
pengaruh jumlah bahan baku terhadap volume produksi, pengaruh upah tenaga kerja terhadap 
volume produksi, dan pengaruh jam henti mesin terhadap volume produksi pada PT. 
Hamparan Plastindo Raya di Surabaya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah data jumlah bahan baku, data upah tenaga kerja, 
data jam henti mesin dan data volume produksi sedotan pada PT. Hamplastindo Raya selama 
satu bulan di tahun 2011 dengan menggunakan teknik kuota. Untuk menjawab perumusan 
masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji simultan adalah jumlah bahan 
baku, upah tenaga kerja, dan jam henti mesin memiliki pengaruh secara signifikan atau nyata 
terhadap volume produksi sedotan. Dan hasil uji parsial adalah jumlah bahan baku memiliki 
pengaruh secara signifikan atau nyata terhadap volume produksi, upah tenaga kerja tidak 
memiliki pengaruh secara signifikan atau nyata terhadap volume produksi, dan jam henti 
mesin memiliki pengaruh secara signifikan atau nyata terhadap volume produksi sedotan. 

 
 

Kata Kunci : Jumlah Bahan Baku, Upah Tenaga Kerja, Jam Henti Mesin dengan 
Volume Produksi  
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ABSTRACT 
 
 
PT. Overlay Plastindo Raya is a company manufacturing industries which make the 
production process to produce finished products in the form of a straw. PT. Overlay Plastindo 
Kingdom continue to innovate on products - products. However, in February 2011 production 
plan that has been made can not be met, this can be seen from the volume production of 
straw for a month in 2011. For that companies should pay attention to problems - problems 
associated with the production process, for the production process can take place effectively 
andefficiently. 
Based on the description above, the purpose of this study was to determine the effect of 
simultaneous influence of the amount of raw materials, labor wages, and hours of stopping 
the machine to the production volume straws, and to know the partial namely the influence of 
raw materials to production volume, the influence of wage labor to volume production, and 
the effect stopping the machine clock to volume production of PT. Overlay Plastindo 
Kingdom in Surabaya. 
The population in this study is the data amount of raw materials, labor data, data at stopping 
the machine and data volumes straw production at PT. Hamplastindo Kingdom for one month 
in the year 2011 by using quotas. To answer the problem formulation, objectives and research 
hypothesis, the analysis used was multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that the results of simultaneous tests is the number of raw 
materials, labor wages, and hours of stopping the machine has a significant effect or 
significant effect on production volume straws. And the results of the partial test is the 
amount of raw materials has a significant effect or significant effect on the volume of 
production, wage labor has no significant effect or significant effect on production volumes, 
and hours of stopping the machine has a significant effect or significant effect on production 
volume straws 
 
 
Key word : raw materials, labour wages, hours of stopping the machine on production 

volume straws 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perekonomian suatu Negara mempunyai pengaruh terhadap dunia 

usaha, berkaitan dengan teknologi yang digunakan didalam menciptakan 

produk, semakin tinggi pendapatan konsumen akan mempunyai pola 

konsumsi yang semakin tinggi dan semakin rendah pendapatan konsumen 

akan mempunyai pola konsumsi yang semakin rendah sehingga 

menimbulkan perbedaan. Pola konsumsi yang berbeda-beda akan 

mengakibatkan perbedaan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun segi 

kualitas. Perusahaan yang mempunyai skala ekonomi kecil harus mampu 

menciptakan suatu produk yang dapat diterima oleh konsumen baik 

mempunyai pola konsumsi tinggi maupun pola konsumsi rendah. 

Perusahaan dalam menciptakan suatu produk yang dapat diterima 

oleh konsumen harus mampu menciptakan produk sesuai kebutuhan dan 

keinginan konsumen, karena produk merupakan unsur yang sangat penting, 

melalui produk yang diterima konsumen . 

Produk yang berkualitas yang diciptakan melalui proses produksi 

sangat penting mempertimbangkan faktor-faktor produksi yang digunakan, 

yang meliputi bahan baku, mesin, tenaga kerja. 

Bahan baku merupakan faktor produksi utama yang sangat penting 

dalam produksi, artinya bila suatu proses produksi sedang berlangsung dan 
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ketersediaan bahan baku tidak memadai yang disebabkan oleh 

keterlambatan pembuatan bahan baku utama serta keterlambatan 

pengiriman bahan baku dari suplier maka akan mengakibatkan proses 

produksi terhenti sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi volume 

produksi yang diinginkan. Kualitas bahan baku akan menentukan kualitas 

produk sehingga perusahaan didalam menciptakan produk harus 

mempertimbangkan kualitas dari bahan baku, jika kualitas bahan baku 

yang digunakan mempunyai kualitas yang rendah maka produk yang 

diciptakan memiliki kualitas yang rendah. 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting, karena 

tenaga kerja itu faktor yang mengkoordinir faktor produksi yang lain, yang 

meliputi penggunaan bahan baku, mesin dan faktor produksi lain. Didalam 

hal penggunaan tenaga kerja agar mampu melakukan koordinasi 

penggunaan faktor-faktor produksi dalam aktivitas produksi perusahaan 

harus mempertimbangkan kuantitas atau jumlah tenaga kerja digunakan 

serta kualitas atau kemampuan, keahlian dari tenaga kerja tersebut. 

Penggunaan tenaga kerja secara kuantitas dan kualitas akan terkait dengan 

biaya tenaga kerja yang dikeluarkan perusahaan yang meliputi upah tetap 

dan insentif. Upah dan insentif yang diberikan harus disesuaikan dengan 

kemampuan dan keahlian tenaga kerja, semakin tinggi kemampuan dan 

keahlian tenaga kerja akan semakin tinggi upah dan insentif yang diterima 

sehingga akan semakin berkualitas dalam melaksanakan aktivitas 

produksi. 
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Mesin sebagai salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan 

penting didalam menciptakan produk, karena mesin merupakan teknologi 

yang dapat menentukan kualitas dan kapasitas produk yang dihasilkan, 

artinya jika dalam proses produksi digunakan teknologi atau mesin yang 

handal yaitu mampu bekerja secara terus-menerus dengan kerusakan 

mesin yang minimal sehingga meminimalkan terjadinya down time, dan 

dapat menghasilkan produk sesuai yang diharapkan. Kualitas dan kuantitas 

mesin dalam proses produksi menentukan produk yang dihasilkan, jika 

dalam proses produksi sering terjadi down time (jam henti mesin akibat 

intervensi pekerjaan) dalam waktu yang lama maka akan mengakibatkan 

berkurangnya volume produksi, jika dalam proses produksi tidak sering 

terjadi jam henti mesin (down time) maka proses produksi akan meningkat 

pula. 

PT. Hamparan Plastindo Raya merupakan perusahaan industri 

manufacturing yang melakukan proses produksi menghasilkan produk jadi 

yang berupa sedotan, dengan menggunakan faktor produksi bahan baku, 

tenaga kerja, dan mesin. Kapasitas sedotan sebagai volume produksi 

sangat ditentukan oleh jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses 

produksi jika bahan baku ditambah akan mengakibatkan bertambahnya 

volume sedotan, tenaga kerja yang meliputi upah tenaga kerja akan 

menyebabkan kualitas pekerjaan semakin baik sehingga akan menambah 

volume sedotan demikian juga mesin yang meliputi jam henti mesin, jika 
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jam henti mesin yang digunakan semakin jarang terjadi akan menyebabkan 

volume produksi semakin bertambah. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti akan 

melakukan penelitian terhadap masalah volume produksi, jumlah bahan 

baku, upah tenaga kerja dan jam henti mesin pada PT. Hamparan Plastindo 

Raya dengan judul “Faktor - Faktor Produksi yang Berpengaruh 

terhadap Volume Produksi Sedotan pada PT. Hamparan Plastindo 

Raya di Surabaya Tahun 2011” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian berdasarkan latar 

belakang masalah dan penetapan judul sebagai berikut : 

1.   Secara Parsial : 

a. Apakah jumlah bahan baku berpengaruh signifikan terhadap volume 

produksi? 

b. Apakah upah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap volume 

produksi? 

c. Apakah jam henti mesin (down time) berpengaruh signifikan terhadap 

volume produksi? 

2.   Secara Simultan : 

a.  Apakah jumlah bahan baku, upah tenaga kerja, dan jam henti mesin 

(down time) berpengaruh signifikan terhadap volume produksi? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh faktor produksi terhadap volume produksi 

sedotan pada PT Hamparan Plastindo Raya yang terdiri dari: 

1.   Secara Parsial : 

a. Mengetahui pengaruh signifikan jumlah bahan baku terhadap volume 

produksi.  

b. Mengetahui pengaruh signifikan upah tenaga kerja terhadap volume 

produksi.  

c. Mengetahui pengaruh signifikan jam henti mesin (down time) terhadap 

volume produksi.  

2.   Secara Simultan : 

a.  Mengetahui pengaruh signifikan antara jumlah bahan baku. upah tenaga 

kerja, jam henti mesin (down time) terhadap volume produksi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Secara Teoritis 

Penelitian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan 

langsung dengan variabel – variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 
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2.  Secara Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu sumbangan pikiran serta 

sebagai bahan referensi bagi perusahaan dalam menetukan kebijakan 

yang berhubungan dengan variabel – variabel dalam penelitian ini. 
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