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Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Perbedaan musim saat memproduksi 

batu bata membuat harga batu bata tidak stabil sehingga, 2. Kurangnya modal 
dalam produksi batu bata, 3. Sebagian pengusaha industri batu bata tidak 
produktif lagi, 4. Sebagian pengusaha belum mampu menampung sebagian 
masyarakat sebagai pekerja di usaha industri batu bata. Tujuan penelitian yaitu: 1. 
Untuk mengetahui keberadaan usaha industri batu bata, 2. Untuk mengetahui 
seberapa pengaruh usaha industri batu bata terhadap tingkat pendapatan pemilik 
usaha di Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. 

 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah usaha industri batu bata 

yang dikemukakan oleh Kartasapoetra (2004:80) “Industri adalah segala kegiatan 
yang bertalian dengan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 
bahanbaku, bahan setengah jadi menjadi barang jadi dengan nilai yang lebih 
tinggi”. Kemudian teori pendapatan pemilik usaha  dikemukakan oleh Menurut 
Sukirno (2006:47) pengertian pendapatan merupakan “Jumlah penghasilan yang 
diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik 
harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan” 

 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif 

kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang. Alat pengumpul data 
yaitu angket dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan korelasi 
product moment dan uji hipotesis (uji-t). 

 
Hasil analisis korelasi product moment dan uji-t untuk mengetahui adakah 

pengaruh antara variabel X dan Y. Dari hasil rumus korelasi product moment  
diperoleh 푟 > 푟  = 14,87 > 0,361 (kategori kuat), artinya terdapat 
pengaruh usaha industri batu bata terhadap tingkat pendapatan pemilik usaha 
dikategorikan sangat berpengaruh (kuat). Selanjutnya hasil perhitungan uji 
hipotesis diperoleh 푡 	>	푡 = 52,940 > 1,690 (berarti Ha diterima). Jadi 
dapat disimpulkan bahwa terdapat “Semakin Baik Pengelolaan Usaha Industri 
Batu Bata Maka Semakin Tinggi Tingkat Pendapatan Pemilik Usaha Di Desa 
Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat”. 
 

 
 
 
 
 
 


