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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1)mengetahui seberapa besar pengaruh 

positif dan signifikan antara harga jual terhadap keuntungan pengusaha Industri 

Kecil Susu Kedelai Murni di Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng Kabupaten 

Kebumen, (2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif dan signifikan 

antara hasil produksi terhadap keuntungan pengusaha Industri Kecil Susu Kedelai 

Murni di Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, (3) untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh positif dan signifikan antara harga jual dan 

hasil produksi secara bersama-sama terhadap keuntungan pengusaha Industri 

Kecil Susu Kedelai Murni di Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng Kabupaten 

Kebumen.Populasi dalam penelitian adalah seluruh laporan keuangan tentang 

harga jual, hasil produksi dan keuntungan Industri Kecil Susu Kedelai Murni. 

Sampel penelitian adalah laporan keuangan selama 6 tahun periode dari tahun 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode wawancara, dokumentasi dan analisis kepustakaan. Sedangkan 

metode analisis data menggunakan analisis  regresi ganda, korelasi parsial dan 

pengujian hipotesis menggunakan, uji t dan uji F. Berdasarkan analisis kuantitatif 

menunjukkan bahwa variabel harga jual secara positif dan signifikan 

mempengaruhi keuntungan dengan koefisien sebesar 89%. Variabel hasil produksi 

secara positif dan signifikan mempengaruhi keuntungan dengan koefisien sebesar 

11%. Besarnya pengaruh harga jual dan hasil produksi secara bersama-sama 

mempengaruhi keuntungan sebesar 100%. Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan diterima. 

Kata Kunci : Harga Jual, Hasil Produksi Dan Keuntungan  

 

A. PENDAHULUAN 

Industri kecil ini mempunyai manfaat bagi masyarakt untuk melakukan 

industri yang mempunyai bahan pokok yang mudah di cari di lingkungan 

masyarakat dengan proses pembuatan yang mudah dan cepat.dengan kacang 



kedelai dan bahan lainya bisa menghasilkan minuman yang bermutu, bergizi, dan 

murah di jangkau harganya bagi masyarakat sekitar.  

Banyak usaha kecil yang mempunyai persaingan bisnis, terutama pada 

industri barang yang sejenis, akan tetapi industri kecil susu kedelai mempunyai  

kwalitas mutu yang baik dan rasa yang murni untuk mempertahankan industri 

tersebut. Hal tersebut bagi industri kecil merupakan ancaman yang harus segera 

di tindak lanjuti. karena secara langsung akan mempengaruhi kelangsungan 

hidup usahanya. mengingat utama bagi industri penjualan dari produk yang 

dihasilkan merupakan sumber pendapatan kecil. Harga jual adalah harga yang 

diperoleh dari penjumlahan biaya kondisi berikut akan mendukung penetapan 

harga. Untuk menghasilkan barang dan jasa maka dalam proses produksi 

diperlukan faktor-faktor produksi yang terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan 

skill pengusaha. Dalam menggunakan faktor-faktor produksi pada setiap psoses 

produksi perlu dikombinasi dalam jumlah dan kualitas tertentu. Besar kecilnya 

barang dan jasa yang dihasilkan tergantung dari faktor produksi yang digunakan, 

sehingga hasil produksi merupakan fungsi produksi dari faktor produksi. Fungsi 

produksi adalah hubungan antara input (faktor produksi) dan output (barang dari 

hasil produksi).produksi,biaya non produksi serta laba yang diharapkan.  

 

B. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di 

perusahaan susu kedelai murni di Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng, 

Kabupaten Kebumen. Populasi dalam penelitian adalah seluruh laporan 

keuangan tentang harga jual,hasil produksi dan keuntungan Industri kecil susu 

kedelai. Sampel penelitian adalah laporan keuangan selama enam tahun dari 

tahun 2007 t 2012. Data yang terkumpul melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi selanjutnya dianalisis atau diolah dengan analisis deskriptif dan 

analisis kuantitatif dengan regresi dan korelasi. 

 



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui besarnya pengaruh 

harga jual dan hasil produksi terhadap keuntungan yang dihasilkan oleh 

pengusaha susu kedelai selama enam tahun adalah 100% dan diolah dari analisis 

secata parsial pengaruh harga terhadap keuntungan sebesar 89% ( r= 0,980 ; sig 

0,002). Pengaruh Hasil produksi tehadap keuntungan sebesar 11% ( r=0,334 ; sig 

0,002).jadi dari semua variabel x terhadap keuntungan sebesar 100% ( r=1,000 ; 

sig 0,002). Ini berarti ada pengaruh yang positif antara semua harga jual dan hasil 

produksi terhadap keuntungan pada pengusaha industri susu kedelai murni di 

Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan maka 

diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh harga jual dan hasil produksi terhadap 

keuntungan industri susu kedelai di Desa Tanggeran, Kecamatan Sruweng, 

Kabupaten kebumen sebesar 100%. Dengan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara harga jual dan hasil produksi terhadap keuntungan pada 

industri kecil susu kedelai di desa tanggeran. Hipotesis yang berbunyi Ha 

diterima dan Ho ditolak, yang berpengaruh terhadap keuntungan. 

Saran yang ingin penulis sampaikan kepada pegusaha industri kecil susu 

kedelai murni sebaiknya dalam produksi manajer harus benar-banar 

memperhatikan biaya yang dikeluarkan dan menekankan harga jual yang 

ditetapkan agar produktifitas tinggi, sehingga produk dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien supaya keuntungan akan meningkat.  
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