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Pengrajin tahu tempe, meskipun hanya industri kecil berperan penting 

dalam roda perekonomian di Semarang. Primkopti Semarang Barat berfungsi 
membantu para pengrajin dalam pengadaan bahan baku kedelai. Meskipun bahan 
baku kedelai mempunyai harga jual yang tidak stabil para pengrajin terus 
memproduksi tahu tempe agar tetap bertahan dalam kondisi persaingan yang 
semakin ketat dan perekonomian yang cenderung tidak membaik. Masalah yang 
diteliti dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh biaya produksi, dan biaya 
pemasaran terhadap pendapatan para pengrajin tahu tempe anggota Primkopti 
Semarang Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya 
produksi dan biaya pemasaran terhadap pendapatan para pengrajin tahu tempe 
anggota Primkopti Semarang Barat secara parsial dan simultan. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 pengrajin yang masih terdaftar 
anggota aktif dalam Primkopti Semarang Barat dan yang masih melakukan 
produksi tahu tempe. Karena populasi kurang dari 100, menurut (Arikunto 
2006:130) maka diambil semua sebagai sampel penelitian atau disebut juga 
dengan studi sensus atau studi populasi. Variabel dalam penelitian ini adalah 
biaya produksi (X1), biaya pemasaran (X2), dan pendapatan (Y). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner atau angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda dengan uji hipotesis t-test dan F-test pada level of significance 
5% (α = 0,05).  

Hasil uji F menunjukkan signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji t, 
signifikansi biaya produksi 0,000, sedangkan signifikansi biaya pemasaran 0,016.  
Hasil regresi linier berganda diperoleh persamaan Y=0,795+1,184X1+0,870X2. 

Simpulan dari penelitian ini adalah, ada pengaruh signifikan biaya 
produksi terhadap pendapatan (97,8%) dan ada pengaruh sigifikan biaya 
pemasaran terhadap pendapatan pengrajin tahu tempe (23,2%). Secara simultan 
keduanya berpengaruh signifikan sebesar 99,6% terhadap pendapatan pengrajin 
tahu tempe. Dari hasil penelitian biaya produksi paling dominan mempengaruhi 
pendapatan pengrajin sebesar 99,5%. Saran bagi pengrajin ketika harga bahan 
baku murah pembelian ditambah, menambah modal dengan meminjam pada 
Primkopti, memperluas skala penjualan dengan mendistribusikan produk pada 
rumah makan di Semarang. 
 


