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Batik Pekalongan termasuk komoditi unggulan Kota Pekalongan dan hasil 

produksi batik dari Pekalongan juga menjadi salah satu penopang perekonomian Kota 

Pekalongan. Sentra batik Kauman merupakan sentra produksi batik dengan jumlah nilai 

produksi batiknya rendah dibandingkan dengan sentra-sentra yang ada di Kota 

Pekalongan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

modal, tenaga kerja, dan bahan baku serta seberapa besar tingkat efisiensi teknis, 

efisiensi harga dan efisiensi ekonomi dalam penggunaan faktor-faktor produksi 

terhadap nilai produksi pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman 

Kota Pekalongan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal, 

tenaga kerja, dan bahan baku terhadap nilai produksi serta menganalisis tingkat 

efisiensi baik efisiensi teknis, efisiensi harga, maupun efisiensi ekonomis pada usaha 

kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

Sampel penelitian ini sama dengan populasi yaitu berjumlah 33 unit usaha 

batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. Variabel dalam penelitian ini adalah 

modal (X1), tenaga kerja (X2), bahan baku (X3), dan nilai produksi (Y). Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, wawancara dan 

dokumentasi. Data yang dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif 

kuantitatif, analisis regresi linier berganda dan analisis efisiensi. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel yang berpengaruh terhadap nilai 

produksi usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

yaitu variabel modal dan bahan baku, sedangkan variabel tenaga kerja tidak 

berpengaruh terhadap nilai produksi. Hasil uji-t (uji satu sisi) modal dan bahan baku 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai produksi batik. Sedangkan variabel 

tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai produksi batik. 

Dari hasil penghitungan efisiensi diperoleh nilai efisiensi teknis sebesar 0,8427. 

Efisiensi harga sebesar 2,3221 dan efisiensi ekonomi sebesar 1,9568 dan nilai return 

to scale sebesar 4,525 yang menunjukkan usaha batik berada pada increasing return 

to scale. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara variabel modal 

dan bahan baku terhadap nilai produksi batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan, 

sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap nilai produksi batik. Rata-

rata efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomi ini sejalan dengan hasil 

return to scale yang menunjukkan bahwa belum tercapai kondisi efisien pada usaha 

kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. Dalam penelitian ini 

dapat disarankan kepada para pengusaha hendaknya memanfaatkan faktor-faktor 

produksi yang dimilikinya secara proporsional agar dapat mencapai efisiensi sehingga 

usaha batik yang dijalankan dapat memberikan keuntungan. 
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Batik Pekalongan is the main commodities in Pekalongan. It’s also one of 

the commodities that gives contribution to economic in Pekalongan. Pekalongan 

is also well known as a trading town of batik and batik centers. One of the village 

of batik production centers is Kauman. Kauman is the center of batik production 

with a lower total production than the other ones. The problems of study  in this 

research is how the influence of asset, labor, and starting product as well as how 

much the efficiency of technical, cost efficiency and economic efficiency toward 

the use of production factors on the value of production in small and medium 

business of batik in  Kauman, Pekalongan. The purpose of the research is to find 

out how the influence of asset, labor, and starting product to the production values 

as well as analyzes of both technical efficiency, cost efficiency, and economic 

efficiency in small and medium business in Kauman, Pekalongan. 

Sample same study population that numbered 33 units batik business in 

Kauman, Pekalongan. The variables in this study are asset (X1), labor (X2), starting 

product (X3), and the value of production (Y). Data collection method used the method 

of questionnaire, interview and documentation. Data were analyzed using quantitative 

descriptive analysis method, linear regression analysis and efficiency analysis. 

The result showed that the variables that influence the production of small 

and medium business of batik in Kauman,Pekalongan. The variable asset and raw 

materials, while the labor variable does not affect the value of production. The 

results of the t-test (one-tailed test) capital and raw materials has a positive 

influence on the results of batik production values. While labor outcome variables 

had no significant effect on the results of batik production values. The results 

obtained by calculating the efficiency of the technical efficiency value is 0.8427. 

Efficiency rates is 2,3221, and economic efficiency is 1,9568 and return to scale 

value is 4,525, it’s indicating batik business on increasing returns to scale. 

The conclusion of this study is a variable effect exsist between asset and 

raw materials to the value of batik production in Kauman, Pekalongan. While the 

labor variable does not affect the value of batik production. Average technical 

efficiency, cost efficiency and economic efficiency is in the line with the results of 

the return to scale which shows that the condition has not been achieved 

efficiently on small and medium business of batik in Kauman, Pekalongan. In this 

research can be suggested to the businessman should utilize the factors of 

production are owned in proportion in order to achieve efficiencies that can run 

advantages of batik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tujuan pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu 

cara untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi pada 

hakekatnya adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan 

mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025, 

penumbuhan kewirausahaan, peningkatan kompetisi kewirausahaan dan 

penumbuhan budaya kerja merupakan aspek-aspek yang menjadi prasyarat bagi 

peningkatan daya saing koperasi dan UKM. Hal ini merupakan bagian yang 

terintegrasi dengan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

percepatan alih teknologi dan modernisasi di sektor-sektor yang selama ini 

didominasi oleh koperasi dan UKM, seperti agribisnis dan agroindustri. Ketiga 

aspek tersebut menjadi RPJMN 2010-2014 dalam rangka pemberdayaan koperasi 

dan UKM. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemetaan karakteristik wirausaha 

Indonesia berdasarkan contoh-contoh  wirausaha sukses dan pemetaan lingkungan 

tempat tumbuh dan berkembangnya wirausaha Indonesia. Hasil dari pemetaan ini 

diharapkan menjadi titik tolak dalam memahami talenta dan perilaku wirausaha di 

Indonesia. 



2 

 

 

 

Oleh karena itu, di dalam proses pembangunan UKM di Indonesia 

dijadikan sebagai prioritas pembangunan dan diharapkan mempunyai peranan 

penting sebagai sektor pemimpin (leading sector), yang berarti dengan adanya 

pembangunan UKM akan memacu dan meningkatkan sektor-sektor lainnya 

seperti sektor jasa dan pertanian. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat 

perkembangan UKM di Indonesia, bahwa nilai produksi UKM di Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 di bawah menunjukkan 

usaha kecil, menengah dan besar di Indonesia selama kurun waktu 2008-2010. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Usaha Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia 

Menurut PDB Atas Harga Dasar Konstan 2000 

Tahun 2008-2010 

 

No Indikator 

2008 2009 2010 

Jml 

Nilai 

Produksi 
(Rp. Milyar) 

% 

Jml 

Nilai 

Produksi 
(Rp. Milyar) 

% 

Jml 

Nilai 

Produksi 
(Rp. Milyar) 

% 

1. Usaha kecil 217.130,2 10,87 224.311,0 10,74 239.111,4 10,78 

2. Usaha menengah 292.919,1 14,66 306.028,5 14,65 324.390,2 14,63 

3. Usaha besar 832.184,8 41,65 876.459,2 41,95 935.375,2 42,17 

Sumber: Depkopnas, 2010 

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi 

usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah 

kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 

milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, paling banyak Rp 200 juta. Kedua, menurut kategori Biro Pusat Statistik 

(BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS 

mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri 

rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 
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orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar 

dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999:250). 

Di antara usaha kecil dan menengah (UKM) batik, batik mempunyai 

karakteristik yang sangat khusus seperti motif dan warna batik. Batik merupakan 

karya seni budaya bangsa Indonesia yang dikagumi dunia dan patut dilestarikan 

kebudayaanya serta dibudidayakan secara maksimal. Industri kerajinan batik yang 

merupakan usaha turun-menurun dari generasi ke generasi. Batik Indonesia telah 

diakui Badan PBB yaitu United Nation Educational, Scientific and Cultural 

Organisation (UNESCO) sebagai warisan dunia pada tanggal 2 Oktober 2009. 

Batik berkembang dan menyebar di Pulau Jawa, misalnya batik Surakarta, 

Yogyakarta dan Pekalongan. Dari tabel 1.2 dapat dilihat jumlah unit usaha batik 

yang ada di Surakarta, Yogyakarta dan Pekalongan pada tahun 2010. 

Tabel 1.2 

Usaha Batik di Jawa Tengah & DIY 

Tahun 2010 

 

No. Industri Batik Jml Unit 

Usaha Batik 

1. Surakarta 118 

2. Yogyakarta  299 

3. Pekalongan  631 

Jumlah 1.048 

Sumber: Disperindag Provinsi Jawa Tengah & DIY, 2010 

 

Dari tabel 1.2 diketahui bahwa Pekalongan mempunyai jumlah unit usaha 

batik paling banyak dibandingkan dengan Surakarta dan Yogyakarta. Jumlah 

usaha batik di Pekalongan yaitu 631 unit. Dari hal inilah menjadi daya tarik 

tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang perlu dikaji lebih dalam 
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tentang usaha batik di Kota Pekalongan. Berdasarkan hal tersebut maka dipilih 

Kota Pekalongan.  

Kota Pekalongan merupakan daerah yang memiliki sumber daya yang 

potensial, bahkan beberapa diantaranya mampu menjadi produk unggulan. Produk 

unggulan Kota Pekalongan berupa batik, produk hasil pengolahan ikan, tenun 

ATBM, konveksi, tenun ATM seperti terlihat pada Tabel 1.3. Pemerintah daerah 

dituntut mampu menggali potensi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan 

perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tabel 1.3 

Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan 

di Kota Pekalongan Tahun 2008-2010 

 

No. Komoditi 

Unggulan 

Jumlah Unit Usaha Tenaga Kerja 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1. Batik  600 601 631 9.453 9.414 9.944 

2. Perikanan  98 99 99 1.879 1.891 1.891 

3. ATBM 110 112 112 2.160 2.143 2.143 

4. ATM 17 16 15 1.865 1.613 1.777 

5. Pakaian Jadi 555 548 567 6.862 6.179 7.223 

Sumber: Disperindagkop Kota Pekalongan, 2010 

Batik merupakan salah satu komoditas unggulan Kota Pekalongan. Hal itu 

ditunjukkan dengan jumlah unit usaha mencapai 631 unit pada tahun 2010, paling 

tinggi dari pada sektor komoditas unggulan lain. Unit usaha batik juga dapat 

menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan komoditas unggulan lain, 

yaitu sebesar 9.944 tenaga kerja hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3. 

Batik mempunyai peranan yang penting di dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan menggiatkan sektor riil usaha kecil menengah masyarakat (UKM). 

Oleh karenanya, para pelaku terus didorong serta diberi kemudahan untuk 
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meningkatkan produksinya. Tak lepas dari peran Pemkot Pekalongan juga 

memfasilitasi mencarikan lokasi pemasaran bagi industri batik di Jakarta dengan 

menggandeng berbagai jaringan instansi maupun lembaga yang terkait sebagai 

penunjang. Diantaranya dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 

Perdagangan, Pariwisata dan Kadin serta berbagai lembaga lainnya.  

Kota Pekalongan menjadi kota perdagangan batik dan sentra batik. Sentra 

produksi batik di Kota Pekalongan tersebut yaitu, Sentra Batik Kauman, Sentra 

Batik Pesindon, Sentra Batik Kergon, Sentra Batik Klego, Sentra Batik Degayu, 

Sentra Batik Jenggot, Sentra Batik Banyurip Ageng, Sentra Batik Banyurip Alit, 

Sentra Batik Kradenan, Sentra Batik Medono, Sentra Batik Landung Sari, Sentra 

Batik Krapyak Lor. Namun di antara sentra-sentra batik di Kota Pekalongan, 

terdapat dua sentra batik yang telah diresmikan yaitu, Sentra Batik Kauman dan 

Sentra Batik Pesindon. Peresmian kedua sentra batik tersebut pada tanggal 3 

Oktober 2011 di Musium Batik Pekalongan yang diresmikan oleh Ibu Negara Ani 

Bambang Yudhoyono dan Ibu Herawati Budiono. Tak khayal jika peristiwa ini 

menjadi catatan tersendiri bagi Kota Pekalongan dan khususnya bagi para 

pengusaha batik dari kedua sentra tersebut yang telah turut mewarnai adanya 

industri batik di Kota Pekalongan.  

Kelurahan Kauman merupakan kampung wisata batik  karena tempat ini 

menjadi sentra pengusaha batik di Kota Pekalongan. Selain letaknya yang 

strategis, juga sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kauman bermata 

pencaharian yang berkaitan dengan usaha batik. Baik itu sebagai pengusaha 

ataupun buruh. Upaya dari masyarakat lokal dalam merevitalisasi batik baik 
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sebagai produk kesenian dan budaya maupun batik sebagai kekuatan ekonomi 

masyarakat Kelurahan Kauman khususnya dan Kota Pekalongan pada umumnya. 

Sebuah Kelurahan di mana dapat dengan mudah melakukan belanja batik 

langsung ke pengrajin dan melihat proses produksi. Hal ini yang menarik adalah 

adanya tempat pembelajaran batik yang disediakan untuk pengunjung atau 

wisatawan yang ingin belajar batik dan merasakan hidup barada di lingkungan 

pengrajin batik sehingga dapat merasakan batik tidak hanya sebagai fashion, tapi 

batik sebagai proses budaya dan sosial. 

Tabel 1.4 

Sentra Batik UKM di Kota Pekalongan 

Tahun 2008-2010 

 

N

o. 

Sentra Batik Jml Unit Usaha Jml Tenaga Kerja Jml Nilai Produksi 

(Rp. Juta) 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1. Kauman 18 17 18 375 369 344 2.943 3.546 2.674 

2. Pesindon 32 32 32 389 405 405 17.913 18.050 18.050 

3. Klego 11 11 11 587 541 541 8.552 8.552 11.473 

4. Degayu 18 18 18 483 483 489 8.738 8.901 8.901 

5. Jenggot 28 28 29 494 494 498 14.853 14.853 14.861 

6. Banyurip Ageng 27 27 31 365 365 399 8.063 8.063 8.260 

7. Banyurip Alit 25 25 26 244 244 249 11.982 11.982 12.065 

8. Kradenan 54 54 57 467 467 559 21.039 21.039 21.798 

9. Medono 19 20 20 210 240 314 5.098 5.098 5.377 

Sumber: Disperindagkop Kota Pekalongan, 2010  

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah nilai produksi batik di Kelurahan 

Kauman dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 3,054 juta, 

selain itu jika nilai produksi batik di Kelurahan Kauman dibandingkan dengan 

sentra-sentra batik yang lain masih tergolong rendah. Rendahnya nilai produksi 

ini bisa disebabkan oleh penggunaan faktor produksi yang belum efisien. Dari hal 

inilah kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikan sebagai bahan 

penelitian yang perlu dikaji lebih dalam di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 
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mengenai usaha kecil dan menengah (UKM) batik. Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti memilih objek penelitian di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

Menurut Sukirno (2003:192) fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan 

di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-

faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan 

output. Faktor produksi atau input merupakan hal yang mutlak untuk 

menghasilkan produksi. Dalam produksi ini seorang pengusaha dituntut untuk 

mampu mengkombinasikan beberapa faktor produksi sehingga dapat 

menghasilkan produksi yang optimal. 

Dalam usaha produksi batik, peningkatan hasil produksi dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara mengoptimalkan penggunaan 

faktor  produksi, untuk kemudian digunakan secara efektif dan efisien.  Faktor-

faktor produksi yang dimaksud adalah modal, tenaga kerja dan bahan baku. 

Faktor modal dan tenaga kerja merupakan peranan yang penting untuk menunjang 

keberhasilan produksi batik. Modal dan bahan baku merupakan sarana produksi 

yang sangat penting, penggunaan bahan baku yang tepat dan efisien akan 

menghasilkan produksi yang tinggi. Di samping itu faktor produksi tenaga kerja 

bersama-sama dengan faktor produksi yang lain, bila dimanfaatkan secara optimal 

dan efisien akan dapat meningkatkan produksi secara optimal. Setiap penggunaan 

tenaga kerja yang produktif hampir selalu dapat meningkatkan produksi. 

Industri batik di Kelurahan Kauman masih tergolong industri rumah 

tangga, artinya proses produksinya dikerjakan di rumah sendiri yang berskala 

kecil dan menengah. Dalam pengelolaan manajemen pengusaha batik masih 
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bersifat sederhana. Pelaksanaan produksi hanya berdasarkan pengalaman yang 

mereka kuasai dan mengandalkan ilmu warisan dari leluhurnya. Dari hal inilah 

tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi antara pengusaha satu dengan 

yang lainnya belum dapat diketahui. Karena adanya pola pikir yang masih 

sederhana dan usaha yang relatif kecil menjadi salah satu penyebab hal tersebut. 

Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang efisiensi teknis, 

efisiensi harga dan efisiensi ekonomis usaha kecil dan menengah (UKM) batik di 

Kelurahan Kauman. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan 

faktor-faktor produksi pada usaha kecil dan menengah (UKM) batik, yang 

tentunya bermanfaat dan dapat meningkatkan produksi batik dan taraf hidup 

pengusaha batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

1.2  Perumusan Masalah 

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka yang 

menjadi permasalahan yang hendak diangkat oleh peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini adalah: 

(1) Bagaimana pengaruh modal terhadap nilai produksi pada usaha kecil dan 

menengah (UKM) batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan?  

(2) Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap nilai produksi pada usaha kecil 

dan menengah (UKM) batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan? 

(3) Bagaimana pengaruh bahan baku terhadap nilai produksi pada usaha kecil 

dan menengah (UKM) batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan? 

(4) Seberapa besar tingkat efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi 

ekonomis penggunaan faktor-faktor produksi yang dihasilkan oleh 
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pengusaha batik pada usaha kecil dan menengah (UKM) batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

(1) Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap nilai produksi pada usaha 

kecil dan menengah (UKM) batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

(2) Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap nilai produksi pada 

usaha kecil dan menengah (UKM) batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan. 

(3) Untuk mengetahui pengaruh bahan baku nilai terhadap produksi pada 

usaha kecil dan menengah (UKM) batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan. 

(4) Menganalisis tingkat efisiensi baik efisiensi teknis, efisiensi harga maupun 

efisiensi ekonomi pada usaha kecil dan menengah (UKM) batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

(1) Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi khususnya usaha kecil dan menengah yaitu 

untuk mengetahui tingkat efisiensi pengunaan faktor-faktor produksi yang 

digunakan oleh pengusaha pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan 

Kauman Kota Pekalongan.  
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Memberikan informasi kepada peneliti lain untuk dapat dipergunakan 

sebagai referensi pada penelitian yang sejenis. 

 (2) Manfaat Praktis 

Memperoleh pengetahuan tentang efisiensi penggunaan faktor 

produksi dalam usaha kecil dan menengah (UKM) batik. Di mana 

penggunaan faktor-faktor produksi harus digunakan secara efisien agar 

tercapai output maksimum dengan jumlah input yang minimum. 

Sebagai sumbangan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya untuk 

meningkatkan hasil produksi batik demi peningkatan pendapatan 

pengusaha batik dan untuk efisiensi faktor-faktor produksi dalam 

menjalankan kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) batik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Produksi 

Produksi adalah perubahan dari dua atau lebih input (sumber daya) 

menjadi satu atau lebih output (produk). Menurut Joesron dan Fathorozi (2003:77) 

produksi merupakan hasil akhir dari proses aktivitas ekonomi dengan 

memanfaatkan berbagai masukan atau input. Dari pengertian ini dipahami bahwa 

kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau masukan untuk 

menghasilkan output. 

Istilah produksi secara umum diartikan sebagai penggunaan atau 

pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditas menjadi komoditas 

lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, dan di mana atau 

kapan komoditas-komoditas itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang 

dapat dikerjakan oleh konsumen oleh komoditas itu (Miller dan Meiners, 

2000:251). Produksi adalah transformasi atau perubahan menjadi barang produk 

atau proses di mana input diubah menjadi output. Dalam suatu produksi 

diusahakan untuk mencapai efisiensi produksi, yaitu menghasilkan barang dan 

jasa dengan biaya yang paling rendah untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Dalam artian tersebut, produksi merupakan konsep yang lebih luas dari pada 

pengolahan, karena pengolahan ini hanyalah sebagai bentuk khusus dari produksi.  
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2.1.2 Fungsi Produksi  

Menurut Joesron dan Fathorozi (2003:77), fungsi produksi adalah 

hubungan teknis antara input dengan output. Hubungan antara jumlah output (Y) 

dengan sejumlah input yang digunakan dalam proses produksi X1,X2,X3, ... Xn) 

maka dapat ditulis sebagai berikut (Joesron dan Fathorozi 2003:78) : 

Y  = f (X1,X2,X3, ... Xn) .....................................................................................(2.1) 

Di mana:  Y = Output 

X1,X2,X3 = Input ke-1,2,3 

Xn  = Input ke-n 

Di dalam menganalisis mengenai produksi, dimisalkan bahwa jumlah 

faktor produksi modal adalah tetap. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor 

produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Dengan demikian, dalam 

menggambarkan hubungan di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat 

produksi yang dicapai, yang digambarkan adalah hubungan di antara jumlah 

tenaga kerja dan jumlah modal yang digunakan dengan jumlah produksi yang 

dicapai (Sukirno, 2003). 

Fungsi produksi di atas dapat dispesifikasikan sebagai berikut (Nicholson, 

2002:160) : 

Q = f (K, L, M) ..................................................................................................(2.2)   

di mana Q mewakil output barang-barang tertentu selama satu periode, K 

mewakili mesin (yaitu, modal) yang digunakan selama periode tersebut, L 

mewakili input tenaga kerja, dan M mewakili bahan mentah yang digunakan, 

bentuk dari notasi ini menunjukkan adanya kemungkinan variabel-variabel lain 
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yang mempengaruhi proses produksi. Fungsi produksi, dengan demikian 

menghasilkan kesimpulan tentang apa yang diketahui perusahaan mengenai 

bauran berbagai input untuk menghasilkan output. 

Di dalam sebuah fungsi produksi perusahaan terdapat tiga konsep produksi 

yang penting, yaitu produksi total, produksi marjinal, dan produksi rata-rata. 

Produksi total (Total Product, TP) adalah total output yang dihasilkan dalam unit 

fisik. Produksi marjinal (Marginal Product, MP) dari suatu input merupakan 

tambahan produk atau output yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input 

tersebut (yang bersifat variabel), dengan menganggap input lainnya konstan.  

Produksi rata-rata (Average Product, AP) adalah output total yang dibagi dengan 

unit total input (Nicholson, 2002:174) 

Dalam jangka pendek perusahaan memiliki input tetap. Pengusaha 

menentukan berapa banyak input variabel yang perlu digunakan untuk 

memproduksi output. Dalam membuat keputusan, pengusaha akan 

memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap 

produksi total. Misalkan input variabelnya adalah tenaga kerja dan input tetapnya 

adalah modal, maka fungsi produksinya menjadi (Nicholson, 2002): 

Q = TP = f (L) ....................................................................................................(2.3) 

Pengaruh penambahan tenaga kerja terhadap produksi secara total (TP) 

dapat dilihat dari produksi rata-rata (AP) dan produksi marjinal (MP). Produksi 

rata-rata adalah rasio antara produksi total dengan total input (variabel) yang 

dipergunakan. Secara matematis TP akan maksimum jika turunan pertama dari 
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fungsi nilainya sama dengan nol. Turunan TP adalah MP, maka TP maksimum 

pada saat MP sama dengan nol. 

MPL =  ................................................,.................................................(2.4) 

Perusahaan dapat menambah jumlah tenaga kerja selama MP lebih besar 

dari nol. Jika MP kurang dari nol, penambahan tenaga kerja justru mengurangi 

produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi terjadinya the Law of 

Diminishing Return (LDR).  

Sementara itu, AP akan maksimum pada saat AP' sama dengan nol. Ini 

terjadi pada saat AP sama dengan MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai 

AP maksimum. 

APL = TP/L .......................................................................................................(2.5) 

Gambar 2.1 

Fungsi Produksi Total, Rata-Rata, dan Marginal 
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Sumber: Miller dan Meiners, 2000 
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Gambar 2.1 menunjukkan bahwa apabila tenaga kerja yang dipergunakan 

sebanyak nol, maka produksi sama dengan nol. Hal ini berarti bahwa, proses 

produksi tidak akan menghasilkan output jika hanya digunakan satu macam input, 

yaitu input tetap. Apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin tinggi 

(mulai dari 0 sampai L1), kemudian dengan tambahan yang semakin kecil (setelah 

melampaui L1 dan seterusnya). Setelah L2, penambahan tenaga kerja justru 

menurunkan tingkat output yang dihasilkan. Pola seperti ini merupakan pola 

umum proses produksi dan pola tersebut dicerminkan oleh kurva MP dan AP. MP 

melukiskan perubahan total output akibat perubahan input. MP mula-mula 

mengalami kenaikan, kemudian turun sampai akhirnya negatif apabila jumlah 

input variabel yang digunakan terus bertambah. Demikian pula dengan AP, pada 

awalnya naik kemudian turun (Miller dan Meiners, 2000:272). Hubungan MP 

dengan AP, dapat diringkas sebagai berikut, pertama, sebelum L3, MP lebih besar 

dari pada AP di mana AP menaik. Kedua, pada L3, MP sama dengan AP di mana 

AP mencapai maksimum. Ketiga, setelah L3, MP kurang dari AP di mana AP 

menurun. 

MP terlihat menaik ketika TP naik dengan laju yang semakin tinggi, MP 

menurun ketika TP naik dengan laju yang semakin rendah, MP sama dengan nol 

ketika TP mencapai maksimal, dan MP negatif ketika TP menurun. MP mencapai 

maksimal lebih dulu daripada AP. Selama AP naik, MP labih tinggi daripada AP. 

Ketika AP turun, MP lebih rendah daripada AP. AP mencapai maksimal ketika 

MP = AP (kurva AP dan kurva MP berpotongan) (Miller dan Meiners, 2000:278).  



16 

 

 

 

Pola produksi yang tampak seperti di atas disebabkan oleh hukum fisik: 

“hukum pertambahan hasil yang semakin menurun” (the Law of Diminishing 

Returns). Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah input variabel 

ditambahkan pada input tetap secara terus menerus, maka hasil yang diperoleh 

pada awalnya akan meningkat namun kemudian akan semakin menurun dengan 

semakin banyaknya input variabel yang digunakan (McEachern, 2001:69). Dalam 

gambar di atas the Law of Diminishing Returns berlaku mulai L1 ke kanan, TP 

meningkat dengan laju yang semakin kecil atau MP menurun. Hukum ini bisa 

terjadi karena dengan semakin banyaknya input variabel maka masing-masing 

dari input variabel akan bekerja dengan input tetap yang semakin sedikit. Semakin 

banyak orang, maka semakin sedikit jatah waktu untuk menggunakan alat 

tersebut, sehingga hasilnya semakin sedikit atau rendah. 

Berdasarkan gambar 2.1 proses produksi dapat dibagi menjadi tiga 

tahapan, yakni tahapan I, II, dan III. Ketiganya lazim disebut sebagai tiga tahapan 

produksi (three stages of production). Pada tahapan produksi yang pertama, 

produk fisik rata-rata dari input variabel terus meningkat. Pada tahapan II, produk 

fisik rata-rata itu menurun, seiring dengan produk fisik marjinal, tapi produk fisik 

marjinal masih bernilai positif. Sedangkan pada tahapan ke III, produk fisik rata-

rata terus menurun, bersamaan dengan penurunan produk fisik total dan marjinal, 

tapi produk fisik marjinal sudah bernilai negatif. 

Tidak ada produsen yang mau berproduksi pada tahapan I atau III. 

Berproduksi pada tahapan III jelas tidak menguntungkan karena total produk fisik 

yang lebih tinggi hanya bisa dicapai lewat pengurangan input variabel. Produk 
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fisik marjinal dari input variabel yang bersangkutan akan bernilai negatif (Miller 

dan Meiners, 2000:273) 

2.1.3 Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Pada tahun 1989, fungsi produksi Cobb-Douglas pertama kali 

diperkenalkan oleh Cobb, C. W dan Douglas, P. H, melalui artikelnya yang 

berjudul “A Theory of Production”. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara 

input dengan produksi output. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi 

yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel satu disebut variabel 

dependen (Y) dan yang lainnya disebut variabel independen (X), penyelesaian 

hubungan antara X dan Y adalah dengan cara regresi, di mana variasi dari Y akan 

dipengaruhi variasi dari X (Soekartawi, 1989:85). 

Model fungsi produksi merupakan persamaan yang melibatkan dua atau 

lebih variabel yang terdiri dari satu variabel tidak bebas (Y) dan variabel bebas 

(X). Secara matematik pesamaan Cobb-Douglas dituliskan sebagai berikut: 

Y = f (X1,X2) ....................................................................................................(2.6) 

dan Y = aX1
b1

  X2
b2

  e
u
  

di mana:  Y = variabel yang dijelaskan  

X = variabel yang menjelaskan  

a,b = besaran yang akan diduga  

u = kesalahan (disturbance term)  

e = logaritma natural  
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Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan 2.6 maka persamaan 

tersebut diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara melogaritmakan 

persamaan tersebut sehingga menjadi : 

LnY = ln a + b1 ln X1 + b2 ln X2 +...+ bnlnXn + e................................................(2.7) 

Di mana Y adalah variabel yang dijelaskan, X adalah variabel yang menjelaskan, 

a,b adalah besaran yang akan diduga, e adalah kesalahan (disturbance term). 

Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa fungsi produksi cobb-Douglas 

lebih banyak digunakan dalam penelitian. Alasan tersebut adalah :  

1. Penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglas relatif mudah.  

2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi produksi Cobb-Douglas akan 

menghasilkan koefisien regresi sekaligus menunjukkan besaran elastisitas.  

3. Jumlah besaran elastisitas tersebut menunjukkan tingkat return to scale. 

2.1.4 Fungsi Produksi Cobb-Douglas Sebagai Fungsi Produksi Frontier 

Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk 

mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya. 

Karena fungsi produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan 

produksi, maka fungsi produksi frontier adalah hubungan fisik faktor produksi 

dan produksi pada frontier yang posisinya terletak pada garis isoquant. Garis 

isoquant ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan titik 

kombinasi penggunaan masukannya produksi yang optimal (Soekartawi, 

1990:215). Salah satu keunggulan fungsi produksi frontier dibandingkan dengan 

fungsi produksi yang lain adalah kemampuannya untuk menganalisa keefisienan 

ataupun ketidakefisienan teknik suatu proses produksi. 
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Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis (efisiensi 

teknis) kalau faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang 

maksimum. Sedang efisiensi harga (efisiensi alokatif) kalau nilai dari produk 

marginal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, sedang efisiensi 

ekonomi akan dicapai kalau efisiensi teknis dan efisiensi harga juga tercapai. 

Gambar 2.2 

Cara Pengukuran Efisiensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Soekartawi, 1994 

Pada gambar di atas UU' adalah garis isoquant yang menunjukkan 

berbagai kombinasi input X1 dan X2 untuk mendapatkan sejumlah output tertentu 

yang optimal. Garis ini sekaligus menunjukkan garis frontier dari fungsi produksi 

Cobb-Douglas. 

Garis PP' adalah garis biaya (isocost) yang merupakan tempat kedudukan 

titik kombinasi dari biaya, berapa yang dapat dialokasikan untuk mendapatkan 

sejumlah input X1 dan X2, sehingga mendapatkan biaya yang optimal. Sedangkan 

garis OC menggambarkan jarak sampai seberapa teknologi dari suatu usaha 

apakah itu usaha batik atau non usaha batik.  

U' 
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P' 
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Karena UU' adalah garis isoquant, maka semua titik yang terletak di garis 

tersebut adalah titik yang menunjukkan bahwa titik tersebut terdapat produksi 

yang maksimal. Dengan demikian, bila titik tersebut berada di bagian garis luar 

garis isoquant misalnya di titik C, maka dapat dikatakan bahwa teknologi 

produksi belum mencapai tingkat yang maksimal. Dipihak lain, kerena garis PP' 

adalah garis biaya, maka setiap titik yang berada pada garis tersebut menunjukkan 

biaya yang optimal yang dapat digunakan untuk membeli input X1 dan X2 untuk 

mendapatkan produksi yang optimal. Dari gambar di atas dapat ditunjukkan 

bahwa titik A pada garis biaya PP' menunjukkan tercapainya efisiensi 

harga/alokatif, titik B pada garis isoquant UU' menunjukkan tercapainya kondisi 

efisiensi teknis, dan titik D pada persinggungan antara garis biaya PP' dan garis 

isoquant UU' menunjukkan pencapaian tingkat efisiensi ekonomi, dan hal ini bisa 

tercapai apabila pengusaha batik mencapai efisiensi teknis dan efisiensi 

harga/alokatif. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi teknis, 

efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi akan dapat diketemukan pada garis 

isoquant (yang menggambarkan produksi frontier), yaitu: 

a. Efisiensi harga OA/OB < 1 

b. Efisiensi teknis OB/OC < 1 

c. Efisiensi ekonomi OA/OB x OB/OC = OA/OC 

2.1.5 Return to Scale  

Return to Scale (RTS) perlu dipelajari karena untuk mengetahui kegiatan 

dari suatu usaha yang diteliti apakah sudah mengikuti kaidah increasing, constant 
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atau decreasing return to scale. Keadaan return to scale (skala usaha) dari suatu 

usaha industri yang diteliti dapat diketahui dari penjumlahan koefisien regresi 

semua faktor produksi. Menurut Soekartawi (1994:169), ada tiga kemungkinan 

dalam nilai return to scale, yaitu: 

a. Decreasing Return  to Scale (DRS), bila (b1 + b2 + .... + bn) < 1. Dalam 

keadaan demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor 

produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih 

kecil. 

b. Constant Return to Scale (CRS), bila (b1 + b2 + .... + bn) = 1. Dalam keadaan 

demikian, dapat diartikan bahwa penambahan faktor produksi akan 

proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh. 

c. Increasing Return to Scale (IRS), bila (b1 + b2 + .... + bn) > 1. Dalam keadaan 

demikian, dapat diartikan bahwa proporsi penambahan faktor produksi 

akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. 

2.1.6 Efisiensi  

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan 

(output) dengan mengorbankan (input) yang minimal. Suatu kegiatan telah 

dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran 

(output) dengan pengorbanan (input) terendah, sehingga efisiensi dapat diartikan 

sebagai tidak adanya pemborosan (Nicholson, 2002:427). 

Efisiensi merupakan banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh 

dari kesatuan faktor produksi atau input. Situasi seperti ini akan terjadi apabila 

pengusaha mampu membuat suatu upaya agar nilai produk marginal (NPM) untuk 
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suatu input atau masukan sama dengan harga input (P) atau dapat dituliskan 

sebagai berikut (Soekartawi, 1994:41) : 

NPM = Px 

 ....................................................................................................(2.8)  

Atau 

bYPy / XPx = 1 

di mana: 

Px = harga faktor produksi X 

Dalam praktek, nilai dari Y, Py, X dan Px adalah diperoleh dari nilai rata-ratanya, 

sehingga persamaan (2.9) dapat ditulis : 

 ...................................................................................................(2.9) 

Menurut Soekartawi (1994:42), dalam kenyataan yang sebenarnya 

persamaan (2.9) nilainya tidak sama dengan 1, yang sering kali terjadi adalah:  

1. (NPM / Px) > 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X 

belum efisien. Agar bisa mencapai efisien, maka penggunaan faktor 

produksi X perlu ditambah. 

2. (NPM / Px) < 1, hal ini berarti bahwa penggunaan faktor produksi X tidak 

efisien, sehingga perlu dilakukan pengurangan faktor produksi X agar 

dapat tercapai efisiensi.  

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis kalau 

faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. Dikatakan 

efisiensi harga kalau nilai dari produk marjinal sama dengan harga faktor produksi 
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yang bersangkutan dan dikatakan efisiensi ekonomi kalau usaha tersebut 

mencapai efisiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efisiensi harga. Menurut 

Soekartawi (1994:218), pengertian dari efisiensi dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi diantaranya yaitu : 

1) Efisiensi Teknis  

Efisiensi teknis yaitu efisiensi yang menghubungkan antara produksi yang 

sebenarnya dan produksi maksimum. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan 

efisien secara teknis (efisiensi teknis) kalau faktor produksi yang dipakai 

menghasilkan produksi yang maksimum. Efisiensi teknis akan tercapai bila 

pengusaha mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga 

hasil yang tinggi dapat dicapai (Daniel, 2002:123). 

Efisiensi teknis ini mencakup mengenai hubungan antara input dan output. 

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis kalau faktor 

produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. (Miller dan 

Meiners dalam Anandra, 2010:25) menyatakan efisiensi teknis (technical 

efficiency) mengharuskan atau mensyaratkan adanya proses produksi yang dapat 

memanfaatkan input yang lebih sedikit demi menghasilkan output dalam jumlah 

yang sama.  

Dalam usaha batik, efisiensi teknis dipengaruhi oleh kuantitas penggunaan 

faktor-faktor produksi. Kombinasi dari faktor-faktor produksi dapat 

mempengaruhi tingkat efisiensi teknis. Proporsi penggunaan masing-masing 

faktor produksi tersebut berbeda-beda pada setiap industri kecil dan menengah 

batik, sehingga masing-masing industri memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-
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beda. Seorang pengusaha batik dapat dikatakan lebih efisien dari pengusaha batik 

lain jika pengusaha tersebut mampu menggunakan faktor-faktor produksi lebih 

sedikit atau sama dengan pengusaha batik lain, namun dapat menghasilkan tingkat 

produksi yang sama atau bahkan lebih tinggi dari pengusaha batik lainnya. 

2) Efisiensi Harga (Alokatif)  

Efisiensi harga menerangkan tentang hubungan biaya dan output. Efisiensi 

harga tercapai jika suatu perusahaan mampu memaksimalkan keuntungan dengan 

menyamakan nilai produksi marjinal setiap faktor produksi dengan harganya. 

Efisiensi ini terjadi jika perusahaan memproduksi output yang paling disukai 

konsumen (McEachern, 2001:121).  

(Nicholson, 1995:175) mengatakan bahwa efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marjinal masing-masing input (NPMxi) 

dengan harga inputnya (Pxi) sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki NPMx 

sama dengan harga faktor produksi X atau dapat ditulis sebagai berikut: 

 = Px  atau   = 1...............................................................(2.10) 

di mana : Px = harga faktor produksi X. 

 Dalam prateknya, nilai Y, Py, X dan Px diambil nilai rata-ratanya, sehingga 

persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut : 

 = 1...................................................................................................(2.11) 

 Dalam banyak kenyataan persamaan di atas tidak selalu sama dengan satu, 

yang sering terjadi adalah sebagai berikut : 
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1.  = 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien. 

2.  > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum  efisien 

untuk mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah. 

3.  < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X  tidak efisien, 

untuk menjadi efisiensi maka penggunaan input X perlu dikurangi. 

 

3) Efisiensi Ekonomi  

Efisiensi ekonomis terjadi jika efisiensi teknis dan efisiensi harga tercapai dan 

memenuhi kondisi di bawah ini, yaitu: 

1. Syarat kecukupan (sufficient condition), yaitu kondisi keuntungan maksimal 

tercapai dengan syarat nilai produksi marjinal sama dengan biaya marjinal. 

2. Syarat keperluan (necessary condition) yang menunjukkan hubungan fisik 

antara input dan output, proses produksi terjadi pada waktu elastisitas 

produksi antara 0 dan 1. Hasil ini merupakan efisiensi produksi secara teknis. 

Efisiensi ekonomis merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi teknis 

dengan efisiensi harga dari seluruh faktor input. Efisiensi usaha kecil dan menengah 

(UKM) batik dapat dinyatakan sebagai berikut : 

EE = TER . AER ......................................................................................................(2.12)  

di mana:  

EE   = Efisiensi Ekonomi  

TER = Tehnical Efficiency Rate  

AER = Allocative Efficiency Rate 
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2.1.7 Faktor-Faktor Produksi dalam Usaha Kecil dan Menengah Batik 

Menurut Sukirno (2003:192) bahwa faktor produksi sering disebut dengan 

korbanan produksi untuk menghasilkan produksi. Faktor-faktor produksi dikenal 

dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan output. Faktor produksi 

atau input merupakan hal yang mutlak untuk menghasilkan produksi. Dalam 

proses produksi ini seorang pengusaha dituntut untuk mampu mengkombinasikan 

beberapa faktor produksi sehingga dapat menghasilkan produksi yang optimal. 

Fungsi produksi adalah kaitan di antara fakto-faktor produksi dan tingkat produksi 

yang diciptakan. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan hasil 

produksi sering dinamakan output.  

Pada model ini, hubungan antara input dan output disusun dalam fungsi 

produksi (production fuction) yang berbentuk: 

   q = f (K,L,M,...) 

Di mana q mewakili output barang-barang tertentu selama satu periode, K 

mewakili mesin (yaitu, modal) yang digunakan selama periode tersebut, L 

mewakili input tenaga kerja, dan M mewakili bahan mentah yang digunakan, 

bentuk dari notasi ini menunjukkan adanya kemungkinan variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi proses produksi. Fungsi produksi, dengan demikian, 

menghasilkan kesimpulan tentang apa yang diketahui mengenai bauran berbagai 

input untuk menghasilkan output (Nicholson, 2002:159). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mempermudah analisis maka faktor 

produksi dianggap tetap kecuali tenaga kerja, sehingga pengaruh faktor produksi 

terhadap kuantitas produksi dapat diketahui secara jelas. Ini berarti kuantitas 
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produksi dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang digunakan. Faktor 

produksi yang dianggap konstan disebut faktor produksi tetap, dan banyaknya 

faktor produksi ini tidak dipengaruhi oleh banyaknya hasil produksi. Faktor 

produksi yang dapat berubah kuantitasnya selama proses produksi atau banyaknya 

faktor produksi yang digunakan tergantung pada hasil produksi yang  disebut 

faktor produksi variabel. Periode produksi jangka pendek apabila di dalam proses 

produksi yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Proses produksi dikatakan 

jangka panjang apabila semua faktor produksi bersifat variabel. Adapun dalam 

usaha kecil dan menengah batik faktor-faktor produksi yang digunakan antara lain 

meliputi: 

1) Modal Sebagai Faktor Produksi  

Modal adalah dana yang digunakan dalam proses produksi saja, tidak 

termasuk nilai tambah dan bangunan yang ditempati atau biasa yang disebut 

modal kerja (Lembaga Penelitian Ekonomi UGM, 1983). Masalah modal sering 

disorot sebgai salah satu faktor utama penghambat produksi dan dengan demikian 

juga penggunaan tenaga kerja “Working Capital Employee Labor” berarti bahwa 

tersedianya modal kerja yang cukup mempunyai efek yang besar terhadap 

penggunaan tenaga kerja. Modal merupakan sinonim kekayaan, yaitu semua 

barang yang dimiliki orang seorangan. Tanah berserta sumber alam yang 

terkandung didalamnya sering disebut modal alami, untuk membedakan dari 

modal buatan seperti gedung, mesin-mesin alat-alat, dan bahan-bahan. 
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Munurut Riyanto (1993:156) sumber-sumber penawaran modal 

diantaranya yaitu: 

1. Sumber internal yaitu modal yang dihasilkan sendiri. 

2. Sumber eksternal yaitu modal dari luar perusahaan. 

3. Suplier 

4. Bank 

5. Pasar modal 

Menurut Wasis (1983:17) modal dapat dilihat dari dua sudut pandang 

yaitu: 

1. Modal menurut pengusaha adalah jumlah harta baik yang berwujud atau     

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat digunakan 

untuk memulai usaha. 

2. Sedangkan menurut akuntan, modal adalah selisih antara harta dan hutang, 

beberapa jumlah harta dan beberapa jumlah utang, jika ada kelebihan harta 

di atas utang maka barulah disebut modal. 

Modal yang dimaksud adalah dana yang digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan dalam proses produksi atau bisa disebut modal kerja 

(Working Capital).  

2) Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi  

Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi, baik dalam kuantitas dan kualitas. Jumlah 

tenaga kerja yang diperlukan harus disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat 

tertentu hingga dicapai hasil yang optimal.  
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Menurut Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat.  

Menurut Biro Pusat Statistik, 2008 (BPS) perhitungan produktivitas tenaga 

kerja adalah dengan membagi kuantitas hasil dengan kuantitas penggunaan 

masukan tenaga kerja, di mana masukan tenaga kerja dapat dihitung dalam hari 

kerja setara pria (HKSP), hari orang kerja (HOK), ataupun dalam perhitungan 

waktu kerja satu tahun. Adapun perhitungan hari kerja setara pria (HKSP) yang 

berlaku di kalangan pertanian yaitu untuk pria, wanita dan anak laki-laki berumur 

10 tahun maka berturut-turut adalah sebesar 1; 0,7; dan 0,5 HKSP dan dapat 

bekerja penuh dalam 7 jam perhari. 

3) Bahan Baku Sebagai Faktor Produksi  

Menurut Sukanto Reksohadiprojo dan Indriyo Gitosudarmo (1998:199) 

mengatakan bahwa bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 

penting. Kekurangan bahan dasar yang tersedia dapat berakibat terhentinya proses 

produksi karena habisnya bahan baku untuk diproses. Tersedianya bahan dasar 

yang cukup merupakan faktor penting guna menjamin kelancaran proses produksi. 

Oleh karena itu perlu diadakan perencanaan dan pengaturan terhadap bahan dasar 

ini baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya. 

a. Lilin Batik Sebagai Bahan Baku 

Di samping mori (kain) sebagai bahan baku, pembuatan warna batik juga 

menggunakan malam atau “lilin batik” sebagai bahan perintang. Bahan perintang 
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dalam proses pembatikan, malam “lilin batik” digunakan untuk menutup hiasan 

sehingga membebaskannya dari bahan pewarna ketika dilakukan proses 

pencelupan. Lilin batik merupakan campuran beberapa macam bahan diantaranya 

yaitu: paraffin, kote (lilin lebah), gondorukem (getah pohon pinus), damar (mata 

kucing), lilin gladhagan (lilin bekas), kendal (lemak dari tumbuhan) dan minyak 

kelapa atau lemak hewan. Semua bahan ramuan tersebut dapat diperoleh di dalam 

negeri. 

b. Obat Pewarna Sebagai Bahan Baku 

Proses pembuatan batik menggunakan obat pewarna, baik zat warna nabati 

maupun zat warna buatan. Zat warna nabati berasal dari daun, kulit kayu, pokok 

kayu, akar pohon atau umbi. Contoh pewarna nabati misalnya, daun nila untuk 

warna biru atau kebiru-hitam, akar pohon mengkudu untuk warna merah, kayu 

tegeran atau kunyit untuk warna kuning, kulit kayu tingi untuk merah-cokelat, dan 

kayu soga untuk warna cokelat.  

Semua obat pewarna nabati dapat diperoleh di dalam negeri, sedangkan zat 

warna buatan sampai saat ini didatangkan dari luar negeri, antara lain Jerman 

(HOECHST), Inggris (ICI), Swiss (CIBA) Perancis (FRANCOLOR), Amerika 

(DU PONT) dan Italia (ACNA). (Efie Eka Wanty, 2006:26) 

2.1.8 Usaha Kecil Menengah 

Menurut UU RI No 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 
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dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. 

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU RI No 20 Tahun 2008 adalah 

sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.00,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus rupiah). 

Sedangkan World Bank tahun 2008 memberikan kriteria untuk usaha kecil 

sebagai berikut: 

1. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang  

2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta 

3. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta 

Menurut UU RI No 20 Tahun 2008 usaha menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan. 
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Menurut UU No 20 Tahun 2008 Kriteria usaha menengah adalah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

2.1.9 Batik 

Menurut Konsesus Nasional 12 Maret 1996, Batik adalah karya seni rupa 

pada kain, dengan pewarnaan rintang, yang menggunakan lilin batik sebagai 

perintang warna. Menurut Konsesus tersebut dapat diartikan bahwa yang 

membedakan batik dengan tekstil pada umumnya adalah proses pembuatannya. 

Batik digolongkan salah satu karya seni dan dapat dibedakan menjadi 5 

golongan besar. Prinsip dasar penggolongan batik antara lain: 

1. Batik tulis adalah batik yang diperoleh dengan cara menggunakan canting 

tulis sebagai alat pembantu untuk melekatkan lilin batik pada kain. 

2. Batik cap adalah batik yang diperoleh dengan menggunakan canting cap 

sebagai alat pembantu untuk melekatkan lilin batik pada kain. 

3. Batik kombinasi adalah batik yang diperoleh dengan menggunakan 

canting tulis dan canting cap sebagai alat pembantu untuk melekatkan lilin 

batik pada kain. 
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4. Batik modern adalah batik yang diperoleh dengan pelekatan lilin batik 

pada kain, tidak menggunakan canting tulis atau canting cap, tetapi 

menggunakan kuas atau alat lain disesuaikan kebutuhannya. Batik modern 

sering disebut dengan batik lukis. 

5. Batik bordir/prada adalah batik, baik batik tulis, cap atau kombinasi yang 

sebagian dari motifnya (gambarnya) diberi warna-warni tertentu sesuai 

dengan selera, dengan cara dibordir dan atau diberi warna emas/perak 

dengan menggunakan canting tulis atau kuas. 

Pada ketentuan Konsensus Nasional 1996, terdapat 6 pokok hal penting 

dalam batik: 

1. Canting tulis 

2. Canting cap  

3. Lilin batik (malam) 

4. Desain/motif 

5. Pewarna (Zat Warna) 

6. Media/kain  

Batik yang dimaksud adalah suatu karya seni pada sehelai kain dengan 

berbagai corak dan warna yang dibuat dengan alat yang berupa canting dengan 

menggunakan lilin batik atau malam sebagai perintang warnanya kemudian 

dicelupkan pada zat warna. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai referensi dalam penulisan, yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

N

o 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel  

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Djoko 

Sudantoko 

(2010) 

 

Desertasi 

 

 

Pemberdayaan 

Industri Batik 

Skala Kecil di 

Jawa Tengah  

(Studi Kasus 

di Kabupaten 

dan Kota 

Pekalongan) 

Y = Produksi 

batik 

X1 = bahan baku  

X2 = bahan 

penolong 

X3 = tenaga kerja 

X4 = peralatan 

X5 = minyak 

tanah 

X6 = kayu bakar 

X7 = luas tempat 

usaha 

 

a. Hasil yang diperoleh adalah bahwa 

variabel bahan baku, bahan 

penolong, tenaga kerja, minyak 

tanah dan kayu bakar berpengaruh 

secara positif dan signifikan 

terhadap produksi industri kecil 

batik di Pekalongan. Sedangkan 

untuk variabel peralatan dan luas 

usaha memberikan tanda negatif dan 

tidak signifikan. Hasil lainnya 

adalah bahwa pada umumnya 

pengrajin batik skala kecil belum 

seluruhnya melakukan kegiatan 

secara efisien yang dapat dilihat dari 

tingkat efisiensi produksi batik. 

Tingkat efisiensi teknis pelaku 

usaha batik skala kecil di 

Pekalongan cukup bervariasi antara 

0,607 sampai dengan 0,9597 dengan 

rata-rata efisiensi teknis sebesar 

0,8675 berarti belum efisien. 

2. Dian 

Budiyanto 

(2011) 

 

Skripsi 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Produksi 

Industri Kecil 

Batik di 

Kecamatan 

Pekalongan 

Barat dan 

Kecamatan 

Pekalongan 

Selatan Kota 

Pekalongan 

(Y) = Produksi 

batik 

( ) = Tenaga 

kerja 

( ) = modal  

( ) = Bahan 

baku 

 

a. Hasil analisis regresi di Kecamatan 

Pekalongan Barat secara parsial, 

tenaga kerja positif mempengaruhi 

produksi batik sebesar 0,215. Modal 

positif mempengruhi produksi batik 

sebesar 0,237. Bahan baku positif 

mempenagruhi produksi batik 

sebesar 0,475.  

Sedangkan hasil analisis regresi di 

Kecamatan Pekalongan Selatan 

secara parsial, tenaga kerja positif 

mempenagruhi produksi batik 

sebesar 0,159. Modal positif 

mempenagruhi produksi batik 

sebesar 0,463. Bahan baku positif 

mempenagruhi produksi batik 

sebesar 0,286.  
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3. 

 

 

 

 

Agus 

Setiawan 

(2006) 

 

Skripsi 

Analisis 

Penggunaan 

Faktor-Faktor 

Produksi 

pada Industri 

Kecil 

Genteng di 

Desa 

Tegowanuh 

Kecamatan 

Kaloran 

Kabupaten 

Temanggung 

(Y) = Produksi 

genteng 

( ) = Tenaga 

kerja 

( ) = Peralatan 

( ) = Bahan 

baku 

( ) = Bahan 

bakar 

 

a. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Agus Setiawan diperoleh nilai 

return to scale sebesar 0,353. Hal 

ini bahwa usaha genteng berada 

pada skala hasil yang menurun. 

Nilai decreasing return to scale 

sebesar 0,353. 

b. Berdasarkan penghitungan 

pendapatan dan biaya usaha industri 

genteng didapat nilai R/C ratio 

sebesar 1,199. Hal ini berarti bahwa 

usaha industri genteng 

menguntungkan untuk dikelola. 

c. Efisiensi teknis sebesar 0,872. 

Angka efisiensi teknis sudah 

mendekati 1, hal ini menunjukan 

bahwa penggunaan faktor-faktor 

produksi sudah hampir efisien. 

Namun dari hasil penghitungan 

efisiensi harga diperoleh hasil 

sebesar 0,953. Artinya usaha 

genteng tidak efisiensi secara 

alokatif. Di mana perlu dilakukan 

pengurangan input. 

d. Dari hasil penghitungan efisiensi 

ekonomi diperoleh hasil sebesar 

0,830. Hal ini berarti bahwa usaha 

industri genteng tidak efisien 

sehingga perlu dilakukan 

pengurangan faktor-faktor produksi 

agar efisien.  
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2.3 Kerangka Berfikir 

Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang potensial untuk 

dikembangkan karena usaha kecil dan menengah bersifat fleksibel dalam 

menyesuaikan keadaan. Dalam suatu usaha pada dasarnya modal, tenaga kerja, 

dan bahan baku merupakan satu kesatuan. Modal kerja merupakan faktor produksi 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-hari yang dapat 

merubah sesuai dengan keadaan perusahaan. Dalam penelitian ini modal kerja 

dialokasikan untuk membiayai proses produksi, yaitu meliputi biaya produksi, 

biaya upah dan biaya bahan baku. Sedangkan tenaga kerja yang dimaksud di sini 

adalah para pekerja pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman 

Kota Pekalongan yang berjumlah 526 orang dan tersebar di 33 unit usaha batik. 

Banyaknya modal, tenaga kerja, bahan baku dalam proses produksi pada 

usaha kecil dan menengah batik merupakan faktor yang sangat penting. Jadi 

besarnya modal, banyaknya tenaga kerja dan jumlah bahan baku merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi usaha kecil dan menengah 

batik. 

Dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu modal, tenaga kerja dan bahan baku secara parsial terhadap 

variabel dependen yaitu jumlah nilai produksi. Namun untuk lebih meningkatkan 

nilai produksi usaha kecil dan menengah batik yang diperlukan adalah bagaimana 

mengalokasikan faktor-faktor produksi usaha kecil dan menengah batik agar lebih 

efisien, baik efisiensi secara teknis, efisiensi harga (alokatif), maupun efisiensi 

ekonomis. 
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Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulis menggambarkan kerangka 

berfikir sebagai berikut : 

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Kerangka Fikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berawal dari identifikasi permasalahan serta mengacu pada kerangka 

pemikiran yang telah diuraikan, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

1. Diduga bahwa variabel modal berpengaruh dan signifikan terhadap nilai 

produksi usaha kecil dan menengah (UKM) batik.  

2. Diduga bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh dan signifikan terhadap 

nilai produksi usaha kecil dan menengah (UKM) batik.  

3. Diduga bahwa variabel bahan baku berpengaruh dan signifikan terhadap 

nilai produksi usaha kecil dan menengah (UKM) batik.  

4. Diduga penggunaan input produksi usaha kecil dan menengah (UKM) 

batik belum efisien secara teknis, alokatif dan ekonomis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) 

yang diolah dengan metode statistika. Dengan pendekatan kuantitatif akan 

diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara 

variabel yang diteliti (Azwar, 2001:5) 

3.2 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:61). Populasi dalam 

penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah (UKM) batik di Kelurahan Kauman 

Kota Pekalongan yang berjumlah 33 pengrajin batik. Berdasarkan data sekunder 

dari telecenter Paguyuban Kampoeng Batik Kauman (PKBK) tahun 2012.  

3.3 Variabel Penelitian  

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel penelitian merupakan segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2007:2) 
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3.3.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil nilai produksi usaha kecil 

dan menengah batik. Produksi yang dimaksud adalah hasil akhir dari 

proses aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau 

input guna menghasilkan barang-barang baru (utility form). Produksi 

usaha kecil dan menengah batik yang memiliki indikator jumlah produksi 

setiap satu kali proses produksi dikalikan harga jual per unit (dihitung 

dalam satuan rupiah) selama 1 bulan. 

3.3.2 Variabel Bebas (X) 

a. Modal (X1) 

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai operasional usaha 

batik dalam proses produksi atau bisa disebut modal kerja (Working 

Capital) selama 1 bulan, dalam satuan rupiah (Rp), dengan indikator nilai 

modal. 

b. Tenaga kerja (X2) 

Tenaga kerja adalah para pekerja yang dipekerjakan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas dalam proses produksi untuk mengubah faktor-faktor 

produksi menjadi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga manusia yang digunakan 

dalam proses produksi dan tidak dibedakan atas jenis kelamin dan diukur 

dalam hari orang kerja (HOK). 
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c. Bahan baku (X3) 

Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah melalui proses 

produksi yang diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi produk 

barang jadi. Dengan kata lain, bahan baku merupakan bahan yang dapat 

diidentifikasikan dengan produk yang dihasilkan.  

Bahan baku dalam penelitian ini adalah kain, malam, dan obat pewarna  

yang diolah menjadi bentuk lain yang digunakan selama 1 bulan, dalam 

satuan rupiah. 

3.4  Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penyusunan penelitian jenis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat sendiri dengan melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara 

terhadap responden (dengan panduan kuesioner). Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengusaha 

batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (koesioner). 

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau sumber 

lain yang telah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam 

bentuk teks, karya tulis, laporan penelitian, buku dan lain sebagainya. Data 
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sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari catatan BPS, Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian 

ini adalah: 

1. Kuesioner 

Menurut Sofian Effendi (1982:130) metode kuesioner merupakan 

hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan 

terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta 

kesimpulan hasil penelitian. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah 

untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survai, dan 

memperoleh informasi dengan reliabilitas validitas setinggi mungkin. 

Metode ini digunakan untuk mencari data primer untuk mengumpulkan  

data tentang faktor-faktor yang berpengaruh, yang meliputi faktor modal, 

tenaga kerja, dan bahan baku terhadap nilai produksi usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

2. Wawancara 

Menurut Sofian Effendi (1982:145) metode wawancara merupakan 

suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara 

ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus 

informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik 

penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. 

Dalam pelaksanaan penelitian penulis melakukan wawancara kepada 
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pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu: Disperindagkop Kota 

Pekalongan dan penggalian data primer dari pemilik UKM batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data 

atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan 

penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik 

berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat dan orang) 

(Suharsimi, 2002:158). Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan 

untuk mengetahui data UKM batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan. Selain data-data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian 

ini juga digali berbagai data, informasi dan refrensi dari berbagai sumber 

pustaka, media dan internet. 

3.6 Metode Analisis Data 

 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif, analisis deskriptif sendiri diartikan sebagai proses pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Tujuan 

dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu. Sedangkan analisis kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika, dengan metode 
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kuantitatif akan diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antara variabel yang diteliti (Azwar, 2001:5). 

3.6.1 Pemilihan Model  

Pemilihan model regresi di dalam penelitian ini menggunakan uji MWD 

(MacKinnon, White and Davidson) yang bertujuan untuk menentukan apakah 

model yang digunakan berbentuk linier atau log linier. 

Model linier dan log linier yang digunakan dalam produksi batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah sebagai berikut : 

 =  + + + +  ..........................................(3.1) 

 =   +  +  + + ...............................(3.2) 

Di mana : 

 : Nilai Produksi batik 

 : Dana yang digunakan untuk membiayai operasional usaha batik 

   : Jumlah tenaga kerja 

      : Bahan baku 

  : Variabel gangguan atau residual 

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa : 

Ho  = Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier) 

Ha  = Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model log linier) 

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut : 

a. Estimasi persamaan (3.1) dan (3.2), kemudian nyatakan F1 dan F2 sebagai  

nilai prediksiatau fitted value dari persamaan (3.1) dan (3.2). 

b. Dapatkan nilai  = ln  –  dan  = antilog  –  
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c. Estimasi persamaan (3.3) dan (3.4) dengan memasukkan  dan  sebagai 

variabel penjelas : 

 =  + +  + +  ......................(3.3) 

 =  +  +  +  + +  ..............(3.4) 

d. Dari langkah (c) di atas, Jika  pada model linier signifikan secara statistik, 

maka kita menolak hipotesis nol sehingga model yang tepat adalah log linier 

dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol sehingga 

model yang tepat adalah linier. Jika  signifikan secara statistik melalui uji t 

maka kita menolak hipotesis alternatif sehingga model yang tepat adalah linier 

dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif 

sehingga model yang tepat adalah log linier. (Widarjono, 2009:75). 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir data aktual dapat diukur 

dengan dari goodness of fit-nya, yaitu nilai statistik t, nilai statistik F, dan 

koefisien determinasinya. Disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H0 ditolak). Sebaliknya 

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H0 

diterima.   

1) Uji t 

Uji t yaitu pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara satu 

persatu. Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

probabilitas t-hitung terhadap tingkat signifikansi α = 5%. 
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Kriteria pengujian uji-t : 

a. Jika probabilitas t-hitung < derajat kepercayaan α = 5% maka, 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

b. Jika probabilitas t-hitung > derajat kepercayaan α = 5% maka, 

variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. 

2) Uji F 

Uji F yaitu pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-

sama. Uji F dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan 

tingkat signifikansi sehingga diperoleh nilai F-tabel. Kemudian 

membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada α = 5%. 

Kriteria pengujian uji F : 

a. Jika F-hitung < F-tabel (α = 5%), maka artinya seluruh variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

b. Jika F-hitung > F-tabel (α = 5%), maka artinya seluruh variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

3) R2
 

Untuk mencari koefisien regresi persamaan di atas digunakan 

metode kuadrat terkecil yang akan menghasilkan koefisien regresi linier 
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yang tidak bias. Agar diperoleh koefisien yang tidak bias harus memenuhi 

asumsi klasik. R
2
 Adalah koefisien determinan yaitu untuk mengetahui 

berapa persen (%) variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel independen.  

Misalnya R
2
 = 0,915 artinya 91,5 % variasi variabel Y dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel X, sedangkan sisanya yaitu 8,5 % tidak 

dapat dijelaskan oleh model yang dibangun dalam penelitian. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat 

menghasilkan estimator linear tidak bias atau BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator) yang terbaik dari model regresi berganda. Dengan terpenuhinya asumsi 

tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama 

dengan kenyataan, di mana asumsi-asumsi dasar itu dikenal dengan asumsi klasik 

(Hasan, 2002b:280). 

1) Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari 

model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi 

lainnya. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda 

akibat perubahan dalam kondisi yang melatar belakangi tidak terangkum 

dalam spesifikasi model. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dijumpai 

dalam data silang tempat dari runtut waktu, maupun juga sering muncul 

dalam analisis yang menggunakan data rata-rata (Kuncoro, 2007:96). 
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Uji heteroskedastisitas dianjurkan oleh Halbert White. White 

berpendapat bahwa uji X
2
 merupakan uji umum ada tidaknya misspesifikasi 

model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi bahwa: (1) 

residual adalah homoskedastisitas  dan merupakan variabel independen; (2) 

spesifikasi linear atas model sudah benar. Dengan hipotesis nol tidak ada 

heteroskedastisitas, jumlah observasi (n) dikalikan R
2
 yang diperoleh dari 

regresi auxiliary secara asimtosis akan mengikuti distribusi chi-square 

dengan degree of freedom sama dengan jumlah variabel independen (tidak 

termasuk konstanta). Bila salah satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi 

akan mengakibatkan nilai statistics t yang signifikan. Namun bila 

sebaliknya nilai statistik t tidak signifikan berarti kedua asumsi di atas 

dipenuhi. Artinya yang digunakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. 

(Kuncoro, 2007:96). 

Cara lain untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dengan cara 

grafis, uji Park, uji Glejser, dan uji Goldfeld-Quandt. (Gujarati dalam 

Kuncoro, 2007). Rule of Thumb: nilai probabilitas Obs*R-squqred > dari α 

= 5% maka model terbebas dari heteroskedastisitas. 

2) Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang 

sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau sesuai variabel 

bebas. Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah menjalankan 

regresi auxiliary, yaitu dengan menjalankan regresi di mana secara 

bergantian semua variabelnya dijadikan variabel dependen. 
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Rule of Thumb: bila R
2
, lebih tinggi dibandingkan dengan  dan 

 maka dalam model empirik tersebut tidak ditemukan adanya 

multikolinearitas (Kuncoro, 2007:110) 

3) Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residal observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang 

bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demilikian, 

tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat 

antarobjek (cross section) (Winarno, 2009:26). 

Cara yang dapat digunkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi. Pertama Uji Durbin-Watson (DW test). Kedua, uji Lagrange-

Multiplier (LM) yaitu Statistics Breusch-Godfrey. Uji autokorelasi dengan 

statistik Q yaitu Box-Pierce dan Ljung Box. Rule of Thumb: probabilitas 

Obs*R-squqred > dari α = 5% maka model terbebas dari autokorelasi. 

4) Linieritas 

Uji linieritas dilakukan karena penelitian ini menggunakan data time 

series. Untuk mengetahui suatu model linier atau tidak dilakukan uji 

Ramsey RESET atau uji kesalahan spesifikasi regresi. Kriteria 

pengujiannya, jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-kritisnya pada α= 

5% berarti signifikan, maka menerima hipotesis bahwa model kurang tepat. 

Sebaliknya jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritisnya berarti tidak 

signifikan, maka model dikatakan tepat (Widarjono, 2009:172). 
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3.6.4  Model Fungsi Produksi Usaha Kecil dan Menengah dengan 

Pendekatan Produksi Frontier 

Untuk lebih menyederhanakan analisis data yang telah terkumpul maka 

digunakan sebuah model. Model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara input dengan output dalam proses produksi dan untuk mengetahui tingkat 

keefisienan suatu faktor produksi adalah fungsi produksi frontier seperti yang 

telah dipakai oleh (Battesa dan Coelli, dalam Anandra, 2010:46) sebagai berikut : 

Y = b0  . (V1-V1)..................................................................(3.5) 

Kemudian fungsi tersebut ditrasformasikan kedalam bentuk double log 

natural (Ln). Penggunaan double log natural ini mempunyai keuntungan yaitu 

mendekatkan skala data. 

LnY= b0 + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + (V1-V1)...........................................(3.6) 

Di mana :  

Variabel Dependen, Y = Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produksi 

usaha kecil dan menengah batik. Produksi yang 

dimaksud adalah hasil akhir dari proses aktivitas 

ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan 

atau input guna menghasilkan barang-barang baru 

(utility form). Produksi usaha batik yang memiliki 

indikator jumlah produksi setiap satu kali proses 

produksi dikalikan harga jual per unit (dihitung dalam 

satuan rupiah) selama 1 bulan. 
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Variabel Independen, X1 = Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai   

operasional usaha batik dalam proses produksi atau 

bisa disebut modal kerja (Working Capital) selama 1 

bulan, dalam satuan rupiah (Rp), dengan indikator 

nilai modal dan sumber modal. 

X2 = Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga 

manusia yang digunakan dalam proses produksi dan 

tidak dibedakan atas jenis kelamin dan diukur dalam 

hari orang kerja (HOK). 

X3 = Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah 

melalui proses produksi yang diubah oleh sumber 

daya perusahaan menjadi produk barang jadi. 

Dengan kata lain, bahan baku merupakan bahan yang 

dapat diidentifikasikan dengan produk yang 

dihasilkan.  

Bahan baku dalam penelitian ini adalah kain, malam, 

dan obat pewarna  yang diolah menjadi bentuk lain 

dan satuan pengukuran yang digunakan selama 1 

bulan, dalam satuan (Rp). 

b1-b3 = Koefisien regresi 

V1-V1 = disturbance 

Fungsi produksi frontier diestimasi menggunakan metode fungsi produksi 

frontier stokastik (Stochactic Frontier Production Function). 
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3.6.5 Efisiensi  Teknis  

Efisiensi teknis adalah proses produksi dengan menggunakan kombinasi 

beberapa input saja untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam penelitian 

ini nilai efisiensi teknisnya secara otomatis terlihat dari hasil output software 

Frontier Version 4.1C. 

Bentuk umum dari Stochastic Production Frontier-Technical Efficiency 

(SPF-TE) dapat dipresentasikan sebagai berikut (Coelli, 1996:4-5) :  

Yit = xit β + (Vit – Uit); i=1, ..., N dan t=1, ..., T .............................................. (3.7)  

Di mana : Yit  = produksi yang dihasilkan usaha batik -i pada waktu-t  

Xit = vektor masukan (input) yang digunakan usaha batik -i pada 

waktu-t  

β     = vektor parameter yang diestimasi  

Vit  = variabel acak yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal  

Uit = variabel acak yang diasumsikan mempengaruhi tingkat inefisiensi 

teknis dan berkaitan dengan faktor-faktor internal.  

Formula efisiensi teknis (ET) dalam model stochastic frontier adalah 

sebagai berikut :  

ET = Yi / Yˆi...................................................................................................... (3.8)  

Di mana: Yi  = f (x; β). Exp(v).exp(-u) dan  

Yˆi = f (x; β).exp(-u)  

Maka      ET = Yi / f (x; β). Exp(v)  

     = f (x; β). Exp(v).exp(-u) / f (x; β). Exp(v)  

ET = exp (-u)  
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Nilai efisiensi teknis dapat diketahui dari pengolahan data dengan bantuan 

Software Frontier Version 4.1c. Jika nilai efisiensi teknis sama dengan satu maka 

penggunaan input atau faktor produksinya sudah efisien dan jika nilai efisiensi 

teknis kurang dari satu maka penggunaan input atau faktor produksinya belum 

efisien. 

3.6.6 Efisiensi Harga 

Menurut Soekartawi (1995:175), efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marginal masing-masing input (NPMxi) 

dengan harga inputnya (vi) sama dengan 1. Kondisi ini menghendaki NPM, sama 

dengan harga faktor produksi X. 

Soekartawi (2002:97) menyatakan efisiensi harga atau sering pula disebut 

allocative efficiency, sebenarnya belum dapat dipakai sebagai ukuran yang kuat 

(rigid)  dalam menggambarkan efisiensi, karena itu perlu dilihat juga efisiensi 

teknis dan ekonomi. Secara matamatis rumus efisiensi harga ini adalah : 

Di mana : 

  = 1..................................................................................................(3.9) 

b   = elastisitas produksi  

Y  = produksi  

Py = harga produksi 

X = jumlah faktor produksi X 

Px = harga faktor produksi X 



54 

 

 

 

Dalam praktek nilai Y, Py, X dan Px adalah diambil nilai rata-ratanya, 

sehingga persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut: 

EH= .................................................................(3.10) 

Menurut Soekartawi (2003:49), dalam kenyataan yang sebenarnya 

persamaan (3.10) nilainya tidak sama dengan 1, yang sering kali terjadi adalah: 

1.  1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien.  

2.   > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien 

untuk  mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah. 

3.   < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien, 

untuk menjadi efisiensi maka penggunaan input X perlu dikurangi. 

3.6.7 Efisiensi Ekonomi 

Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi teknis 

dengan efisiensi harga atau alokatif dari seluruh faktor input. Efisiensi usaha kecil 

dan menengah batik dapat dinyatakan sebagai berikut (Soekartawi, 2003): 

EE = ET . EH ...................................................................................................(3.11) 

Di mana:       EE = Efisiensi Ekonomi  

ET = Efisiensi Teknis 

EH = Efisiensi Harga 
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Menurut Soekartawi (2003), terdapat tiga kemungkinan terjadi dalam 

konsep ini, yaitu: 

1. Nilai efisiensi ekonomi lebih besar dari 1. Hal ini berarti bahwa efisiensi 

ekonomi yang maksimal belum tercapai, untuk itu penggunaan faktor 

produksi perlu ditambah agar tercapai kondisi efisien. 

2. Nillai efisiensi ekonomi lebih kecil dari 1. Hal ini berarti bahwa usaha 

yang dilakukan tidak efisien, sehingga  penggunaan faktor produksi perlu 

dikurangi. 

3. Nilai efisiensi ekonomi sama dengan 1. Hal ini berarti bahwa kondisi 

efisien sudah tercapai dan sudah memperoleh keuntungan yang maksimal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Keadaan Wilayah dan Letak Geografis 

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang 

terletak di wilayah pembangunan (WP) II di jalur regional utara Pulau Jawa antara 

Jakarta-Semarang-Surabaya. Secara geografis, Kota Pekalongan terletak pada 

posisi 109
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Selatan. 

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 Km
2
 yang terbagi ke dalam 47 

Kelurahan. Batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: 

1. Sebelah utara  : Laut Jawa 

2. Sebelah barat  : Kabupaten Pekalongan 

3. Sebelah selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang 

4. Sebelah timur  : Kabupaten Batang 

Kota Pekalongan bukan hanya menjadi pusat pelayanan bagi internal Kota 

Pekalongan sendiri, akan tetapi juga menjadi pusat pelayanan dalam skala 

regional atau wilayah sekitarnya yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten 

Pekalongan dan Kabupaten  Pemalang. Secara administratif Kota Pekalongan 

dibagi menjadi 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, 

Pekalongan Timur dan Pekalongan Selatan, dengan luas wilayah 4,525 Ha atau 

sekitar 0,14 % dari luas wilayah Jawa Tengah.  
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4.1.2 Kondisi Industri Kecil di Pekalongan 

Industri menurut Kantor Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan nilai 

investasinya dibedakan menjadi Industri Besar (> 5 Milyar Rupiah), Menengah  

(> 299 juta Rupiah ≤ 5 Milyar Rupiah), dan Kecil (≤ 200 juta Rupiah). Industri 

dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu Industri Logam Mesin (ILM), Industri 

Aneka (IA) dan Industri Hasil Pertaninan (IHP). Perusahaan industri di 

Pekalongan kebanyakan tergolong dalam industri kecil. Tahun 2010 jumlah 

Industri Kecil 2.897 buah ( ILMK = 325, IA = 1.332, dan IHP = 1.073 ). Data 

mengenai tenaga kerja per jenis industri disajikan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri 

 di Kota Pekalongan Tahun 2010 

 
Klasifikasi Industri Perusahaan Tenaga Kerja 

1. Industri logam mesin & Kimia (ILMK) 

a. Besar 

b. Menengah 

c. Kecil 

  

0 

11 

325            

                                                                                   

 

0 

379 

1.244 

2. Industri Aneka (IA) 

a. Besar 

b. Menengah  

c. Kecil 

 

3 

32 

1.332 

 

1.216 

3.017 

17.172 

3. Industri Hasil Pertanian (IHP) 

a. Besar 

b. Menengah 

c. Kecil 

 

1 

16 

1.240 

 

137 

3.803 

5.964 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota 

Pekalongan, 2010 

 

4.1.3 Perkembangan Industri Batik Pekalongan  

Industri batik di Pekalongan merupakan ketegori industri kecil/rumah 

tangga. Batik Pekalongan merupakan batik pesisiran yang berkembang dan 

dipengaruhi oleh kebudayaan Islam dan Cina. Motif batik Pekalongan berbentuk 
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non geometris dengan hiasan bersifat natural. Pada mulanya sebagian besar usaha 

batik dijalankan dengan teknik produksi yang sangat sederhana dengan 

konsentrasi pada pembuatan batik tulis. Perkembangan produksi batik tradisional 

yang ada sekarang ini sudah mulai dilakukan kolaborasi alat yang semi modern. 

Penggayaan model telah banyak dilakukan, terutama untuk batik cap dan 

sablon/printing yang dapat menghasilkan batik lebih cepat dan banyak. Sebagian 

usaha kelas menengah sudah mulai mengguanakan alat mesin modern yang 

mempunyai kapasitas produksi jauh lebih cepat dan besar. 

Batik pesisir Pekalongan dibandingkan dengan daerah lainnya memiliki 

corak dan komposisi warna yang lebih kaya. Simbolasi motifnya bernuansa 

pesisir. Misalnya motif bunga laut dan bintang laut. Pertemuan masyarakat 

Pekalongan dengan berbagai bangsa seperti Cina, Belanda, Arab, India, melayu 

dan Jepang, pada zaman lampau telah mewarnai dinamika pada motif dan tata 

warna seni batik. Motif yang terkenal saat ini adalah batik “Jlamprang” yang 

diilhami dari India dan Arab. Untuk batik encim dan klengenan, dipengaruhi oleh 

peranakan Cina. Pada jaman Jepang muncul batik Hokokai, yaitu batik dengan 

motif dan warna mirip kimono Jepang. 

4.1.4 Gambaran Umum Daerah dan Objek Penelitian  

Kelurahan Kauman terletak di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur Kota 

Pekalongan. Keberadaan Kelurahan Kauman ini tergolong strategis. Hal ini 

dikarenakan letaknya di pusat kota tepatnya ± 10 meter dari Masjid Agung 

Kauman. Sehingga akses untuk menjangkaunya sangatlah mudah. 
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Selain Kelurahan Pesindon, Kelurahan Kauman juga merupakan salah satu 

desa wisata dan belanja batik di Kota Pekalongan. Alasan Kelurahan Kauman 

menjadi salah satu wisata dan belanja ini dikarenakan banyaknya pengusaha batik 

yang tersebar di daerah ini. Mulai dari yang berskala kecil hingga besar. Berdasarkan 

data di paguyuban batik Kelurahan Kauman tahun 2012 UKM batik sejumlah 48 

usaha terdiri dari 33 sebagai pengrajin dan 15 show room. (Telecenter PKBK: 2012) 

Selain banyaknya UKM batik yang ada di Kelurahan Kauman, alasan lain 

yang menjadi pertimbangan Kelurahan Kauman menjadi desa wisata dan belanja 

batik adalah adanya kelompok/paguyuban para pengusaha batik Kauman yang 

dikenal dengan nama Pokdarwis Kampoeng Batik Kauman (PKBK) di mana 

kelompok ini mempunyai pusat komunikasi (telecenter) para pengusaha batik. 

Melalui telecenter yang ada di PKBK ini informasi tentang batik Kauman dapat 

diperoleh dan segala aspirasi para pengusaha dapat disalurkan. Setiap tahun 

bertepatan dengan ulang tahun Kota Pekalongan di Kelurahan Kauman diadakan 

kegiatan yang bernuansakan batik.  

Wilayah Kauman terbagi dalam 17 RT dan 3 RW. Adapun luas wilayah Desa 

Kauman adalah 118.025 Ha dengan jumlah penduduk 1.949 jiwa, terdiri dari 932 

laki-laki dan 1.017 perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 

597 KK. Adapun batas wilayah Desa Kauman : 

1. Sebelah Utara :  Kelurahan Sampangan  

2. Sebelah Selatan  :  Kelurahan Keputran  

3. Sebelah Barat  :  Kelurahan Kergon 

4. Sebelah Timur :  Kelurahan Noyontaan 
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4.1.5 Profil Usaha Kecil dan Menengah Batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan 

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan obyek penelitian para 

pengusaha batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. Jumlah pengusaha batik 

yang dijadikan sampel adalah sebanyak 33 unit usaha. Penelitian ini mencakup data 

mengenai modal, jumlah tenaga kerja, bahan baku dan nilai produksi yang dihasilkan 

pada usaha kecil dan menegah (UKM) batik selama satu bulan. Data-data ini 

diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada para pengusaha batik yang ada di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

1) Tahun Berdiri  

Usaha batik sudah cukup lama berkembang di Kota Pekalongan sebagai 

contoh sentra usaha batik di Kelurahan Kauman. Untuk lebih jelasnya mengenai 

tahun didirikannya usaha pada industri kecil dan menengah batik dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Usaha Kecil dan Menengah Batik Dirinci Berdasarkan Tahun Berdiri  

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Tahun Berdiri Frekuensi Persentase 

(%) 

1. 1960-1970 2 6,06 

2. 1971-1980 3 9,09 

3. 1981-1990 10 30,30 

4. 1991-2000 6 18,18 

5. 2001-2010 12 36,36 

Jumlah 33 100% 

 Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa tahun berdiri usaha kecil dan menengah batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan paling banyak antara tahun 2001-2010 yang 
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jumlahnya mencapai 12 usaha batik (36,36%) paling sedikit pada tahun 1960-1970 

yang jumlahnya hanya 2 usaha batik atau (6,06%).  

2) Modal Awal 

Modal merupakan salah satu faktor dalam mendirikan usaha, tanpa modal 

yang mencukupi maka usaha yang dibangun tidak akan berjalan dengan normal. 

Untuk mengetahui besarnya modal awal yang digunakan oleh pengusaha industri 

kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.3 

Usaha Kecil dan Menengah Batik Dirinci Berdasarkan Modal Awal 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan (Rp, Juta) 

 

No. Modal Awal Frekuensi Persentase (%) 

1. ≤ 5 8 24 

2. 5-10 9 27 

3. 11-15 6 18 

4. 16-20 7 21 

5. 21-25 1 3 

6. 26-30 1 3 

7. 31-35 1 3 

Jumlah  33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa modal awal yang digunakan oleh para pemilik 

usaha batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan paling banyak adalah antara 5-10 

juta rupiah sejumlah 9 unit usaha batik (27%).  

3) Jenis Produk 

Jenis produk yang ada di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan tidak hanya 

satu saja, melainkan berbagai jenis batik yang dapat dihasilkan. Produk batik yang 

dihasilkan yaitu batik cap dan batik kombinasi (campuran batik cap dan tulis). 
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Untuk lebih jelasnya mengenai jenis produk yang dihasilkan oleh para pengusaha 

batik di Kelurahan Kauman dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Usaha Kecil dan Menengah Batik Dirinci Berdasarkan Jenis Produk 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Jenis Produk Frekuensi Persentase (%) 

1. Batik Cap  24 73 

2. Batik Kombinasi  9 27 

 Jumlah 33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa jenis produk batik yang banyak dihasilkan 

oleh pengusaha batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah jenis produk 

batik cap sejumlah 24 unit usaha (73%) namun pada jenis produk batik kombinasi 

(campuran batik cap dan tulis) berjumlah 9 unit usaha batik mencapai (27%). 

4) Daerah Pemasaran  

Daerah pemasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah daerah di mana 

hasil jenis produk batik dijual pada konsumen batik. Untuk lebih jelasnya 

mengenai daerah pemasaran yang dilakukan oleh para pengusaha batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Daerah Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No Daerah pemasaran Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Lokal  6 18,18 

2. Luar Kota 11 33,33 

3. Luar Negeri - - 

2. Lokal dan Luar Kota 11 33,33 

3. Lokal, Luar Kota dan Luar Negeri 5 15,15 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 
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Dari tabel 4.5 diketahui bahwa daerah pemasaran yang dilakukan oleh para 

pemilik usaha batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan yang paling banyak 

adalah di daerah pemasaran luar kota, lokal dan luar kota (Solo, Jogyakarta, 

surabaya, Jakarta, Bandung, Bali, sulawesi) masing masing sama banyak yaitu 

mencapai persentase 33,33% dengan 11 unit usaha dan 6 unit usaha batik 

(18,18%) untuk daerah pemasaran lokal. Sedangkan dengan daerah pemasaran 

lokal, luar kota dan luar negeri sebanyak 5 unit usaha dengan persentase 15,15%. 

Daerah pemasaran ke luar negeri itu sendiri ke Malaysia, Singapura, Thailand, 

India, Italia, Perancis, Timur Tengah. 

4.1.6 Tenaga Kerja 

1) Penggunaan Tenaga Kerja 

Dalam penggunaan tenaga kerja pengusaha harus memperhatikan berapa 

banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan besarnya 

biaya produksi dan pendapatan pengusaha. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah 

tenaga penggunaan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Jumlah Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No.  Jumlah Tenaga Kerja Frekuensi Persentase (%)  

1. 1-10 14 42,42 

2. 11-20 8 24,24 

3. 21-30 6 18,18 

4. 31-40 3 9,09 

5. 41-50 2 6,06 

Jumlah  33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan pada 

usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman adalah paling banyak 
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antara 1-10 tenaga kerja terdapat 14 unit usaha batik (42,42%) sedangkan paling 

sedikit antara 41-50 terdapat 2  unit usaha batik (6,06%). 

2) Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja 

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan 

formal yang pernah ditempuh oleh seseorang yang diukur dari pemilikan ijazah. 

Tingkat pendidikan ikut mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya 

mengenai tingkat pendidikan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 

Pendidikan Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Pendidikan Tenega Kerja Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Tidak sekolah 4 0,76 

2. Tidak tamat SD 10 1,90 

3. Tamat SD 77 14,63 

4. Tidak tamat SMP 32 6,08 

5. Tamat SMP 145 27,56 

6. Tidak tamat SMA 67 12,73 

7. Tamat SMA 191 36,31 

Total 526 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa pendidikan tenaga kerja usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dengan jumlah 

pendidikan tenaga kerja paling banyak adalah lulusan SMA yaitu sejumlah 191 

orang (36,31%) sedangkan tingkat pendidikan tenaga kerja pada lulusan SMP 

yaitu sejumlah 145 orang (27,56%). 

3) Jenis Kelamin Tenaga Kerja  

Dalam penggunaan tenaga kerja pengusaha juga mempertimbangkan jenis 

kelamin tenaga kerja. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan seperti spesialisasi 
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kerja yang akan maksimal jika dikerjakan oleh jenis kelamin tertentu saja. Untuk 

lebih jelasnya mengenai jenis kelamin tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Usaha Kecil dan Menengah Batik Dirinci Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tenaga Kerja di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Jenis Kelmin Tenaga Kerja Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Laki – laki  349 66,35 

2. Perempuan  177 33,65 

Total  526 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

dari tabel 4.8 diketahui bahwa rata-rata tenaga kerja yang bekerja pada 

usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah 

laki-laki yaitu sejumlah 349 orang (66,35%).  Jumlah tenaga kerja laki-laki lebih 

banyak di bandingkan dengan tenaga kerja perempuan hal ini di karenakan dalam 

usaha kecil dan menengah batik lebih menguras tenaga. 

4) Usia Tenaga Kerja 

Dalam penggunaan tenaga kerja juga harus memperhatikan usia tenaga 

kerja. Hal ini dengan alasan untuk penggunaan tenaga kerja yang lebih produktif 

dan efisien. Untuk lebih jelasnya mengenai usia tenaga kerja pada industri kecil dan 

menengah di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Usaha Kecil dan Menengah Batik Dirinci Berdasarkan Usia Tenaga Kerja 

di Kelurahan Kauaman Kota Pekalongan 

 

No. Usia Tenaga Kerja Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. ≤ 20 tahun  21 3,99 

2. 20-29 tahun 157 29,85 

3. 30-39 tahun 211 40,11 

4.  ≥40 tahun 137 26,04 

Total 526 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 
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Dari tabel 4.9 diketahui bahwa usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman dapat menyerap tenaga kerja sebesar 526 orang yang tersebar 

di 33 unit usaha batik (Lampiran 1 hal 101). Tenaga kerja yang digunakan pada 

usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah 

tenaga kerja yang masih produktif yang usianya antara 20-29 tahun sejumlah 211 

orang (40,11%) dan 30-39 tahun sejumlah 157 orang (29,85%).  

5) Asal Tanaga Kerja  

Daerah asal tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daerah di 

mana tenaga kerja bertempat tinggal. Untuk lebih jelasnya mengenai daerah asal 

tenaga kerja pada industri kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Usaha Kecil dan Menengah Batik Dirinci Berdasarkan Asal Tenaga Kerja 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No.  Asal Tenaga Kerja Frekuensi  persentase 

1. Masyarakat dalam Desa 10 30 

2. Masyarakat luar Desa 2 6 

3. Masyakat dalam Desa dan Sebagian dari luar Desa 21 64 

Jumlah  33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman sebagian besar berasal dari masyakat dalam 

desa dan sebagian dari luar desa yaitu sebesar 21 usaha batik (64%) dan paling sedikit 

berasal dari masyarakat luar desa yaitu sebesar 2 unit usaha batik atau 6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tenaga kerja pada usaha batik tidak hanya berasal dari 

masyarakat dalam desa saja tetapi juga berasal dari desa lain. 
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4.1.7 Modal  

1) Penggunaan Modal  

Modal dalam penelitian ini adalah modal yang dikeluarkan/digunakan 

pengusaha untuk menjalankan usaha proses produksi selama satu bulan. Untuk 

lebih jelasnya mengenai besarnya modal pada usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Penggunaan Modal Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan (Rp.000.000) 

 

No. Jumlah Penggunaan Modal Frekuensi Persentase (%) 

1. ≤ 20 4 12,12 

2. 21-40 14 42,42 

3. 41-60 4 12,12 

4. 61-90 7 21,21 

5. ≥ 100 4 12,12 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa penggunaan modal dalam usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan yang paling banyak 

diantara 21-40 juta rupiah terdapat 14 unit usaha (42,42%) sedangkan dengan 

penggunaan modal sejumlah 100 juta rupiah terdapat 4 unit usaha (6,06%).  

2) Sumber Modal  

Modal yang digunakan pengusaha dalam menjalankan usahanya bisa berasal 

dari modal pribadi, modal pinjaman maupun dari keduanya. Untuk lebih jelasnya 

mengenai sumber modal pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan 

Kauman Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.12 

Sumber Modal Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Sumber Modal Frekuensi Persentase (%) 

1. Pribadi  28 85 

2. Pinjaman  1 3 

3. Pribadi dan pinjaman 4 12 

Jumlah 33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Dari tabel 4.12 diketahui bahwa sumber modal pengusaha pada usaha kecil 

dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan sebagian besar berasal 

dari modal pribadi yaitu sebanyak 28 unit usaha batik (85%) dan berdasarkan modal 

pinjaman sebanyak 1 unit usaha (3%) sedangkan berdasarkan modal pribadi dan 

pinjaman sebanyak 4 unit usaha batik (12%) untuk menjalankan usahanya. Para 

pengusaha memilih modal pinjaman kepada bank tertentu.  

3) Bantuan Modal  

Bantuan modal diberikan agar pengusaha memiliki kemampuan 

menjalankan usaha dengan baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitasnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pernah tidaknya bantuan modal 

pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 

Bantuan Modal Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Bantuan 

Permodalan 

Responden Persentase 

(%) 

1. Pernah  0 0 

2. Tidak pernah  33 100 

Jumlah  33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 
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Dari tabel 4.13 diketahui bahwa bantuan modal pada usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah jumlah unit usaha 

yang menyatakan tidak pernah menerima modal yaitu berjumlah 33 unit usaha 

atau dengan tingkat persentase 100%. 

4.1.8 Bahan Baku  

1) Harga Bahan Baku 

Harga bahan baku dalam penelinitian ini adalah seberapa besar harga 

bahan baku yang dikeluarkan dalam proses produksi. untuk lebih jelasnya 

mengenai jumlah harga bahan baku pada usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.14 

Harga Bahan Baku Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Harga bahan baku (Juta) Ferekuensi Persentase (%) 

1. ≤ 10 6 18,18 

2. 11-20 11 33,33 

3. 21-30 7 21,21 

4. 31-40 4 12,12 

5. 41-50 3 9,09 

6.  ≥ 50 2 6,06 

Jumlah  33 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

 

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa harga bahan baku paling banyak 

dikelurkan pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan adalah pada kisaran Rp. 11-20 juta terdapat 11 unit usaha batik 

(33,33%) dan di kisaran ≥ Rp. 50.000.000 terdapat 2 unit usaha batik (6,06%) hal 

ini menunjukan dikisaran paling sedikit. 
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4.2  Hasil Penelitian  

4.2.1 Hasil Pemilihan Model 

 Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk fungsi 

suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah nonlinier dalam suatu 

penelitian, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji tersebut. Dalam penelitian 

kali ini, peneliti akan menggunakan uji MWD (MacKinnon, White and Davidson). 

Hasil uji MWD dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini. 

 =  + +  + +  .......................... (4.1) 

=  +  +  +  + +  .....................(4.2) 

Tabel 4.15 

Hasil Uji MWD Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Batik  

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

Keterangan : 

*   Signifikan pada level 5% 

(…)   nilai t-statisitk 

 

 

 

Independen Fungsi Linier 

C 
86877           

(3,09) 

MODAL 
0,7171 

(4,79)* 

TK 
22166 

(1,06)* 

BB 
0,3916 

(2,73)* 

Z1 
-19374 

(-0,66) 

 

Independen Fungsi Log-Linier 

C 
0,4173 

(0,20) 

LMODAL 
0,7501 

(3,03)* 

LTK 
0,0273 

(0,22)* 

LBB 
0,2450 

(1,49)* 

Z2 
2,4609 

(2,10)* 
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Berdasarkan persamaan fungsi linier atau persamaan (4.1) di atas maka 

dibangun suatu hipotesis seperti berikut ini : 

Ho :  = 0 

Ha :  ≠ 0 

Bila  berbeda dengan nol secara statistik, maka hipotesis yang 

menyatakan bentuk model linier adalah yang terbaik ditolak dan begitu pula 

sebaliknya. Hasil regresi pada tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien  tidak 

signifikan secara statistik. Dengan demikian, bentuk model linier adalah yang 

terbaik. 

Lebih lanjut lagi, berdasarkan persamaan log linier atau persamaan (4.2) di 

atas maka dibangun suatu hipotesis seperti berikut ini : 

Ho :  = 0 

Ha :  ≠ 0 

Bila  berbeda dengan nol secara statistik, maka hipotesis yang 

menyatakan bentuk model log-linier adalah yang terbaik ditolak dan begitu pula 

sebaliknya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari tabel hasil uji MWD di atas 

adalah model linier untuk digunakan dalam mengestimasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi batik karena dilihat dari nilai probabilitas  Z1 model linier 

yaitu 0,5132 > 5% (tidak signifikan), sedangkan nilai probabilitas Z2 model log 

linier yaitu 0,0566 < 5% (signifikan). Selain itu nilai adjusted  model linier 

yaitu 0,951 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai adjusted  model log linier 

yaitu 0,935.  
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4.2.2 Hasil Regresi Model Linier 

 Model regresi berganda merupakan suatu model regresi yang terdiri atas 

lebih dari satu variabel independen. Bentuk umum regresi berganda dapat ditulis 

sebagai berikut : 

 =  + + + +  

Di mana : 

 : Nilai Produksi batik 

 : Dana yang digunakan untuk membiayai operasional usaha batik 

             : Jumlah tenaga kerja 

          : Bahan baku 

  : Variabel gangguan atau residual 

Tabel 4.16 

Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

Independen Koefisien t-Statistik F-Statisitik Adjusted R
2 

C 7805* 3,185*  

214,576* 

 

0,956 Modal 0,751 5,428* 

TK 1907 0,953 

BB 0,372 2,679* 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Keterangan : 

 

*  Signifikan pada level 5% 

 

Dari hasil estimasi di atas dapat dituliskan sebagai persamaan sebagai berikut: 

 = 7805 + 0,751 + 1907 + 0,372 +  
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4.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

yaitu modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap variabel terikatnya yaitu produksi 

usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji t Pada Tingkat Signifikan 0,05 

 

Variabel Probabilitas  t-hitung t-tabel  Kesimpulan 

Modal  0,000* 5,428 1,699 Signifikan 

Tenaga kerja 0,348 0,953 1,699 Tidak signifikan 

Bahan baku 0,012* 2,679 1,699 Signifikan 

Sumber : Data Primer diolah, 2012 

Keterangan: 

 Signifikan pada level 5% 

 

1. Pengaruh Modal Terhadap Produksi 

Nilai t-hitung variabel modal sebesar 5,428 dengan t-tabel sebesar 1,699 

(uji satu sisi) maka H0 ditolak, artinya bahwa tingkat signifikansi 5% variabel 

modal mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap hasil nilai produksi batik. 

Sedangkan nilai koefisien variabel modal sebesar 0,751 artinya apabila terjadi 

peningkatan modal sebesar 1 rupiah maka nilai produksi akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,751 rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produksi 

Nilai t-hitung variabel tenaga kerja sebesar 0,953 dengan t-tabel sebesar 

1,699 (uji satu sisi) maka H0 diterima, artinya bahwa tingkat signifikansi 5% 

variabel tenga kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

nilai produksi batik. Sedangkan nilai koefisien variabel tenga kerja sebesar 1907 
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artinya apabila terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 1 orang maka tidak 

mempengaruhi nilai produksi dengan asumsi variabel lain tetap. 

3. Pengaruh Bahan Baku Terhadap Produksi 

Nilai t-hitung variabel bahan baku sebesar 2,679 dengan t-tabel sebesar 

1,699 (uji satu sisi) maka H0 ditolak, artinya bahwa tingkat signifikansi 5% 

variabel bahan baku mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap hasil nilai 

produksi batik. Sedangkan nilai koefisien variabel bahan baku sebesar 0,372 

artinya apabila terjadi peningkatan bahan baku sebesar 1 rupiah maka nilai 

produksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,372 rupiah dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

4.2.4 Uji F 

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji F 

dilakukan dengan menentukan tingkat signifikansi sehingga diperoleh F-tabel, 

kemudian membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada derajat 

kepercayaan α =5%. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka hipotesis nol 

ditolak sehingga terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas didapatkan nilai F-hitung sebesar 

214,576 dengan probabilitas sebesar 0,000000 dengan df = (3.29), α = 5% sebesar 

2,934. Hal ini menunjukkan bahwa F-hitung lebih besar F-tabel maka 

keputusannya adalah signifikan sehingga hasil dari uji F dapat disimpulkan bahwa 

variabel modal, tenaga kerja, dan bahan baku secara bersama-sama berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap nilai produksi usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan suatu bilangan yang dapat 

menjelaskan sejauh mana variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

bebas. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai adjusted R
2 

sebesar 

0,952 yang artinya 95 persen dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh 

variasi himpunan variabel penjelas. Sementara sisanya 5 persen variasi variabel 

terikat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

4.2.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang 

diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Metode White. Alasan menggunakan 

metode White karena uji X
2
 merupakan uji umum ada tidaknya misspesifikasi 

model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi bahwa: (1) residual 

adalah homoskedastisitas dan merupakan variabel independen; (2) spesifikasi linier 

atas model sudah benar (White dalam Kuncoro, 2007).  

Asumsi α = 5%. Jika nilai X
2
 hitung (nilai Obs*R-squared) > nilai X

2
 tabel, 

maka dapat disimpulkan model tidak terkena heteroskedastisitas. Atau jika nilai 

probabilitas Obs*R-squared < dari α = 5% maka model terkena heteroskedastisitas.  
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Dari hasil pengolahan data pada usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan 

Kauman Kota Pekalongan dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Obs*R-squared = 

0.9927 > dari 0,05 (α = 5%), maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari 

heteroskedastisitas. 

2) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dilakukan uji regresi auxiliary yaitu 

dengan menjalankan regresi di mana secara bergantian variabelnya dijadikan 

variabel dependen, Rule Of Thumb: bila  lebih tinggi dibandingkan dengan 

 maka dalam model empirik tersebut tidak ditemukan adanya 

multikolinieritas. (Kuncoro, 2007:110) 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai R-

square masing-masing yaitu =0,956892, =0,910492, =0,719034, 

=0,854641. Analisis menunjukkan bahwa  lebih tinggi dibandingkan 

dengan  maka dalam model empirik tersebut tidak ditemukan adanya 

multikolinieritas. 

3) Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini uji yang dilakukan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier yang 

dikembangkan oleh Breusch dan Godfrey. Uji ini didasarkan pada nilai F dan 

Obs* R-Squared, di mana jika nilai probabilitasnya dari Obs* R-Squared melebihi 

tingkat kepercayaan, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. 
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Dalam uji autokorelasi menggunakan metode LM diperlukan penentuan lag 

atau kelambanan. Lag yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan dengan 

metode trial error perbandingan nilai absolut kriteria Akaike dan Schwarz. 

Prosedur pengujian LM adalah jika nilai Obs*R-Squared lebih kecil dari nilai X
2
 

tabel maka model dapat dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Selain itu juga 

dapat dilihat dari nilai probabilitas chi-squares (X
2
), jika nilai probabilitas X

2
 lebih 

besar dari nilai α yang dipilih maka berarti tidak ada masalah autokorelasi. 

Pengujian hipotesis autokorelasi 

1. H0 : tidak ada korelasi serial (serial correlations) 

2. H1 : ada korelasi serial (serial correlations) 

3. Jika ρ-value Obs*R-square < α, maka H0 ditolak 

Uji autokorelasi dengan menggunakan metode LM diperlukan lag atau 

kelambanan. Lag yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan dengan metode trial 

error dengan membandingan nilai absolut kriteria Akaike dan Schwarz yang 

nilainya paling kecil. Dalam penelitian ini, peneliti memilih nilai dari kriteria 

Akaike dan Schwarz sebagai acuan utama untuk memudahkan dalam analisis. 

Dalam estimasi, pada lag pertama nilai Akaike yang diperoleh adalah sebesar 

34,36859; lag kedua sebesar 34,40534 dan lag ketiga sebesar 34,46205. Sehingga 

berdasarkan metode tersebut diperoleh nilai kriteria Akaike terkecil adalah pada lag 

pertama. Berdasarkan hasil perhitungan uji LM dapat diketahui nilai Akaike terkecil 

pada lag pertama diperoleh nilai ρ-value Obs*R-square sebesar 0,2405 lebih besar 

dari derajat kepercayaan α = 5% maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 
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4) Uji Linieritas 

Uji linieritas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan uji Ramsey Reset. Di mana, jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai 

F-kritisnya pada α tertentu berarti signifikan, maka hipotesis bahwa model kurang 

tepat. F-tabel dengan α = 5% (3.29) yaitu 2,934. 

Berdasarkan uji linieritas diperoleh F-hitung sebesar 0,094981 yang lebih 

kecil dari F-tabel 2,934, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan 

linier. 

4.2.7 Analisis Efisiensi dengan Fungsi Produksi Frontier Stokastik 

Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi frontier stokastik usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan, maka koefisien regresi 

merupakan koefisien elastisitas mengingat modelnya dalam bentuk logaritma 

natural. Pembahasan akan diuraikan untuk masing-masing variabel penelitian. 

Tabel 4.18 

Hasil Estimasi Fungsi Produksi Frontier Stokastik 

   

No. Variabel Koefisien t-ratio 

1 Konstantan  -0,5678 -0.6659 

 2 LX1 (Modal) 2,5991 1,7073 

3 LX2 (Tenaga Kerja) -0,0034 -0,0044 

4 LX3 (Bahan Baku) 1,9293 1,7264 

7 Mean Efisiensi teknis 0,8427 

8 Mean inefisiensi teknis 0,1573 

9 Return to scale 4,525 

10 N  33 

    Sumber: Data primer diolah, 2012 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari independen 

variabel, diketahui elastisitas produksi lebih besar dari 1. Hal tersebut berarti 

dalam kondisi increasing return to scale. Apabila dilihat dari nilai koefisien, untuk 
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variabel tenaga kerja mempunyai nilai negatif. Hal tersebut memberikan indikasi 

bahwa variabel tersebut sudah relatif jenuh. 

Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dengan pendekatan produksi frontier stokastik 

input awal yang digunakan telah ditransformasikan kedalam bentuk log natural 

(Ln), maka satuan yang dituliskan menjadi persen, sedangkan untuk melihat 

signifikansi dari pengaruh variabel terhadap variabel terikat secara individual 

digunakan uji t-statistik. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan 

membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel pada α dan degree of freedom (df) 

tertentu (Rusdarti, 2009:19). Pada penelitian ini di dapat nilai t-tabel = 1,69913 di 

peroleh dari (α = 0,05 dan df =3.29).  

Pada tabel 4.18 di atas diketahui koefisien elastisitas masing-masing input 

dalam usaha kecil dan menengah batik adalah sebagai berikut : 

a. Variabel modal (X1) memiliki koefisien elastisitas sebesar 2,5991. Hal ini 

berarti bila penggunaan input modal dinaikkan sebesar 1 persen maka akan 

diperoleh peningkatan output sebesar 2,5991 persen. Untuk variabel modal 

signifikan terhadap hasil produksi hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung    > 

t-tabel (α=0,05 dan df =3.29) sebesar 1,7073 > 1,69913 sehingga jika 

penggunaan input modal ditambah maka akan meningkatkan output 

produksi. 

b. Variabel tenaga kerja (X2) memiliki koefisien elastisitas sebesar -0,0034. Hal 

ini berarti bila penggunaan input tenaga kerja dinaikkan sebesar 1 persen 

maka akan diperoleh penurunan output sebesar 0,0034 persen. Untuk 
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variabel tenaga kerja tidak signifikan terhadap hasil produksi hal ini 

ditunjukkan oleh t-hitung < t-tabel (α=0,05 dan df =3.29) sebesar -0,0044 < 

1,69913 sehingga jika pengguanaan input tenaga kerja ditambah maka akan 

menurunkan output produksi. 

c. Variabel bahan baku (X3) memiliki koefisien elastisitas sebesar 1,9293. Hal 

ini berarti bila penggunaan input bahan baku dinaikkan sebesar 1 persen 

maka akan diperoleh peningkatan output sebesar 1,9293 persen. Untuk 

variabel bahan baku signifikan terhadap hasil produksi hal ini ditunjukkan 

oleh nilai t-hitung > t-tabel (α=0,05 dan df =3.29) sebesar 1,7264 > 1,69913 

sehingga jika penggunaan input bahan baku ditambah maka akan 

meningkatkan output produksi.  

1) Efisiensi Teknis 

Berdasarkan olah data diperoleh rata-rata efisiensi teknis mencapai 0,8427 

(lihat lampiran 6 hal 114). Hal ini mengandung arti bahwa rata-rata efisiensi 

teknis yang dicapai oleh pengusaha batik adalah 84 persen dari frontier yakni 

produktivitas maksimum yang dicapai dengan sistem pengolahan yang terbaik, 

jadi bisa dikatakan bahwa usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman 

Kota Pekalongan sudah mendekati efisien secara teknis, mengingat efisiensi 

teknis merupakan hubungan antara input yang benar-benar digunakan dengan 

output yang dihasilkan yang nilai maksimumnya adalah 1. 

Dalam gambar 4.1 disajikan sebaran usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan menurut tingkat efisiensi teknis yang dicapai 

oleh para pengusaha secara individu. Gambar tersebut terlihat bahwa dari seluruh 
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pengusaha batik sampel yang diteliti, proporsi pengusaha yang tingkat efisiensi 

teknisnya mendekati frontier (tingkat efisiensi teknis mendekati 1,0) sebanyak 12 

orang (36,36%), sedangkan pada selang tingkat efisiensi antara 0,801-0,9 persen yaitu 

12 orang (36,36%). Pengusaha dengan tingkat efisiensi teknis antara 0,701-0,8 persen 

sebanyak 5 orang (15,15%), tingkat efisiensi teknis antara 0,601-0,7 persen sebanyak 

3 orang (9,09%) dan tingkat efisiensi teknis antara 0,50-0,6 persen sebanyak 1 orang 

(3,03%) 

 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Gambar 4.1 Sebaran Pengusaha Kecil dan Menengah Batik  

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

2) Efisiensi Harga (Alokatif) 

Efisiensi harga (alokatif) adalah suatu keadaan efisiensi bila nilai produk 

marginal (NPM) sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan, atau suatu 

cara bagaimana pengusaha mampu memaksimumkan keuntungannya. Dalam 

pembahasan efisiensi harga (alokatif) ini akan menghasilkan tiga hasil kemungkinan 

yaitu: (1) jika nilai efisiensi lebih besar dari 1, hal ini berarti bahwa efisiensi yang 
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maksimal belum tercapai, sehingga penggunaan faktor produksi perlu ditambah 

agar mencapai kondisi yang efisien. (2) jika nilai efisien lebih kecil dari 1, hal ini 

bahwa kegiatan usaha batik yang dijalankan tidak efisien, sehingga untuk mencapai 

tingkat efisien maka faktor produksi yang digunakan perlu dikurangi. (3) jika nilai 

efisiesi sama dengan 1, hal ini berarti bahwa kegiatan usaha batik yang dijalankan 

sudah mencapai tingkat efisien dan diperoleh keuntungan yang maksimum. Nilai 

produk marginal (NPM) di sini diperoleh dari nilai koefisien masing-masing 

variabel dikalikan dengan rata-rata pendapatan total dibagi dengan rata-rata biaya 

masing-masing variabel tersebut. 

Oleh karena itu, perhitungan dalam analisis perhitungan efisiensi harga 

(alokatif) adalah biaya-biaya yang dikelurkan untuk kegiatan usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dalam satuan rupiah. 

Termasuk juga dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga akan diketahui jumlah 

efisiensi harga pada usaha kecil dan menengah batik. Berikut disajikan tabel total 

biaya, rata-rata dan pendapatan pengusaha batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan berdasarkan Lampiran 2. 

Tabel 4.19 

Jumalah Total Biaya, Rata-rata dan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah 

Batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

Keterangan Jumlah total 

(Rp) 

Rata-rata Koefisien 

Produksi (Y) 1.957.100.000 59.306.061 - 

Modal (X1) 1.628.000.000 49.333.333 2,5991 

Tenaga kerja (X2) 455.600.000 13.806.061 -0,0034 

Bahan baku (X3) 979.075.000 29.668.939 1,9293 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

 



83 

 

 

 

Perhitungan efisiensi harga adalah sebagai berikut : 

 NPM Modal (NPM1)  X1 

  NPM =   
 

= 3,1245 

Hasil perhitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi modal 

adalah 3,1245. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor 

produksi modal belum efisien secara harga, sebab hasil perhitungan menunjukkan 

angka lebih besar dari 1, sehingga perlu dilakukan penambahan input modal agar 

tercapai efisien. 

 NPM Tenaga kerja (NPM2)  X2 

  NPM =      

=  – 0,0146 

Hasil perhitungan efisiensi harga dalam penggunaan faktor produksi tenaga 

kerja yaitu - 0,0146. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor 

produksi tenaga kerja ternyata tidak efisien secara harga, sebab hasil perhitungan 

efisiensi harga diperoleh hasil kurang dari 1, oleh karena itu perlu dilakukan 

pengurangan tenaga kerja agar tercapai efisiensi secara harga. 

 NPM Bahan baku (NPM3)  X3 

  NPM =   

 = 3,8565 
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Hasil perhitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor produksi bahan 

baku yaitu 3,8565. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi 

bahan baku ternyata masih belum efisien secara harga, sebab hasil perhitungan 

efisiensi harga menunjukkan angka lebih besar dari 1, sehingga perlu dilakukan 

penambahan input bahan baku agar tercapai tingkat efisiens. 

Setelah melakukan perhitungan NPM tiap-tiap faktor produksi, nilai dari 

efisiensi harga adalah sebaagai berikut: 

  NPM1 + NPM2 + NPM3  

EH =   

        3 

 

  3,1245 – 0,0146 + 3,8565 

EH =   

        3 

 

= 2,3221 

 

Jadi besarnya efisiensi harga (alokatif) pada usaha kecil dan menengah 

batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah 2,3221. Hasil perhitungan ini 

menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan belum efisien secara harga, sebab nilai efisiensi harganya lebih besar dari 

1, sehingga perlu dilakukan penambahan input produksi agar menjadi lebih efisien. 

3) Efisiensi Ekonomi  

Efisiensi ekonomi didapat dari hasil kali antara efisiensi teknis dan 

efisiensi harga (alokatif). Hasil perhitungan diketahui besarnya efisiensi teknis 

0,8427, dan efisiensi harga (alokatif) sebesar 2,3221. Efisiensi ekonomi dapat 

dicapai apabila efisiensi teknis dan efisiensi harga telah dicapai, maka dapat 

dihitung besarnya efisiensi ekonomi sebagai berikut : 
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EE = ET x EH 

  = 0,8427 x 2,3221  

  = 1,9568 

Jadi besarnya efisiensi ekonomi pada usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah sebesar 1,9568. Hal ini berarti usaha 

kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan belum efisien  

secara ekonomis sehingga perlu dilakukan penambahan input agar tercapai 

efisiensi. 

4) Return to Scale 

Return to scale merupakan suatu keadaan di mana output meningkat sebagai 

respon adanya kenaikkan yang proposional dari seluruh input (Nicholson, 

2002:169). Seperti yang diketahui bahwa pada fungsi Cobb-Douglas, koefisien tiap 

variabel independen merupakan elastisitas terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

tabel 4.18, dapat diketahui return to scale dari usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan melalui penjumlahan setiap variabel 

independen. 

Return to scale = β X1 + β X2 + β X3  

   = 2,5991- 0,0034+ 1,9293 

   =  4,525 

Nilai return to scale pada usaha kecil dan menengah batik adalah 4,525. 

Return to scale diperoleh dari penambahan koefisien elastisitas untuk masing-

masing variabel independen dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa usaha 

kecil dan menengah batik tersebut berada pada Increasing return to scale (IRS). 
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Artinya proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan 

produksi yang memiliki proporsi lebih besar. 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Interprestasi Hasil Regresi 

 Pengaruh dari masing-masing faktor produksi adalah sebagai berikut : 

1) Pengaruh Variabel Modal terhadap Hasil Produksi 

Berdasarkan analisis regresi, variabel modal memberikan efek atau 

pengaruh positif dan signifikan dalam perubahan modal dilihat dari t-hitung sebesar 

5,428374 > t-tabel sebesar 1,699 dengan probabilitas 0,0000 lebih kecil dari α = 5% 

dan nilai koefisien sebesar 0,751899. Artinya apabila terjadi peningkatan modal 

sebesar 1 rupiah maka produksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,75 rupiah , 

dengan menganggap variabel-variabel lain tetap. 

Hal ini mendukung pengujian hipotesis bahwa modal berpengaruh terhadap 

produksi usaha kecil dan menengah batik. Hasil penelitian ini juga diperkuat 

dengan penelitian Budiyanto (2011) bahwa modal positif mempengaruhi produksi 

batik di Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 0,237 begitu juga di Kecamatan 

Pekalongan Selatan bahan baku positif mempengaruhi produksi batik sebesar 0,463. 

2) Pengaruh Variabel Tenaga Kerja terhadap Hasil Produksi 

Hasil dalam estimasi variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perubahan tenaga kerja dilihat dari t-hitung sebesar 0,953181 < 

t-tabel sebesar 1,699 dengan probabilitas 0,3484 lebih besar dari α = 5% dan nilai 

koefisien sebesar 190742,4 yang bernilai positif tidak mempunyai pengaruh 

terhadap produksi, sehingga perubahan tenaga kerja sebesar 1 orang tidak akan 



87 

 

 

 

menyebabkan perubahan produksi batik. Tidak signifikanya tenaga kerja dalam 

mempengaruhi produksi batik dikarenakan apabila penggunaan faktor tenaga kerja 

yang terlalu banyak akan menyebabkan produksi menurun, seperti “hukum 

pertambahan hasil yang semakin menurun” (the Law of Diminishing Returns). 

Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah input variabel ditambahkan 

pada input tetap secara terus menerus, maka hasil yang diperoleh pada awalnya 

akan meningkat namun kemudian akan semakin menurun dengan semakin 

banyaknya input variabel yang digunakan 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori fungsi produksi Nicholson 

(2002), bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

produksi usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan.  

3) Pengaruh Variabel Bahan Baku terhadap Hasil Produksi 

Dari hasil analisis regresi diketahui variabel bahan baku mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap perubahan produksi batik. Dilihat 

dari nilai t-hitung 2,679004 > t-tabel sebesar 1,699 dengan nilai probabilitas 

0,0120 lebih kecil dari α = 5% dan koefisien sebesar 0,372112 artinya jika bahan 

baku naik 1 rupiah akan menyebabkan peningkatan produksi batik sebesar 0,37 

rupiah, dengan menganggap variabel-variabel lain tetap. Hasil penelitian ini juga 

diperkuat dengan penelitian Budiyanto (2011) bahwa bahan baku positif 

mempengaruhi produksi batik di Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 0,475 

begitu juga di Kecamatan Pekalongan Selatan bahan baku positif mempengaruhi 

produksi batik sebesar 0,286. 
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4.3.2  Efisiensi Teknis  

Nilai rata-rata efisiensi teknis usaha kecil dan menengah batik sebesar 

0,8427. Nilai ini menunjukkan tingkat efisiensi yang dicapai oleh pengusaha batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah mendekati nilai maksimum  atau 

1. Hasil perhitungan efisiensi teknis ini menunjukkan bahwa rata-rata pengusaha 

batik sampel dapat mencapai 84 persen dari potensial produksi yang diperoleh 

dengan menggunakan kombinasi faktor produksi yang dikorbankan dan masih 

terdapat peluang sebesar 16 persen untuk meningkatkan produksi batik di daerah 

penelitian. 

Secara umum, pengusaha batik baik berskala kecil maupun menengah 

memiliki anggapan bahwa apabila penggunaan faktor-faktor produksi ditambah 

penggunaanya maka akan menghasilkan output yang banyak pula. Padahal tidak 

demikian, sebenarnya penggunaan faktor-faktor produksi harus digunakan secara 

proposional agar tercipta efisiensi teknis. Penggunaan faktor-faktor produksi yang 

berlebihan justru akan membuat produktivitas dan hasil output menjadi turun, 

seperti penggunaan faktor produksi tenaga kerja memiliki koefisien yang negatif hal 

ini menunjukkan hubungan negatif antara penggunaan tenaga kerja dan produksi 

batik artinya semakin banyak pengusaha batik menggunakan tenaga kerja hal ini 

akan menunjukkan produktivitas usaha batik menurun.  

Keadaan seperti ini sangat sejalan dengan teori pertambuhan hukum hasil 

yang semakin berkurang The Law of Diminishing Return  dari David Ricardo. Di 

mana hasil produksi pengusaha kecil dan menengah batik akan menurun kerena 
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terlalu banyak dalam penggunaan tenaga kerja. Hal seperti ini akan tidak 

memfokuskan dalam bekerja yang semestinya.  

4.3.3 Efisiensi Harga  

 NPM Modal (NPM1) 

Dari perhitungan NPM1 untuk penggunaan faktor produksi modal diperoleh 

3,1245. Angka ini menunjukkan arti bahwa penggunaan faktor produksi modal 

dalam usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

masih belum efisien secara harga sehingga perlu dilakukan penambahan input 

modal. 

Umumnya modal yang digunakan kebanyakan adalah modal pribadi atau 

hasil dari tabungan para pengusaha dan hutang kepada bank tertentu. Modal 

dalam usaha kecil dan menengah di sini adalah dana atau biaya operasional yang 

digunakan untuk membeli barang modal dan faktor produksi lainnya untuk 

menunjang kegiatan produksi dalam usaha kecil dan menengah batik. Di daerah 

penelitian ini modal yang digunakan oleh para pengusaha batik kecil dan 

menengah batik berkisar antara Rp 10 juta sampai 100 juta. 

 NPM Tenaga Kerja (NPM2) 

Hasil perhitungan efisiensi harga untuk NPM faktor produksi tenaga kerja 

adalah sebesar – 0,0146. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa penggunaan 

faktor produksi tenaga kerja ternyata tidak efisien secara harga. Sehingga perlu 

dilakukan pengurangan agar lebih efisien. 

Hal ini yang menyebabkan tidak efisiensinya penggunaan faktor produksi 

tenaga kerja kerena jumlah tenaga kerja yang digunakan terlalu banyak. Sehingga 
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jumlah upah yang dikeluarkan oleh para pengusaha terlalu besar, selain itu dengan 

jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak menyebabkan tidak efektifnya dan tidak 

fokusnya dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga akan mengakibatkan 

penurunan produksi. Umumnya tenaga kerja yang digunakan kebanyakan adalah 

sebagian dari dalam desa dan sebagian dari luar desa. 

 NPM Bahan baku (NPM3) 

Nilai NPM bahan baku dalam penelitian ini adalah sebesar 3,8565 yang 

mana angka ini berarti bahwa dalam penggunaan faktor produksi bahan baku 

belum efisien secara harga. Sehingga perlu dilakukan penambahan input bahan 

baku.  

 Bahan baku adalah bahan mentah dasar yang diolah melalui proses 

produksi yang diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi produk barang jadi. 

Dengan kata lain, bahan baku merupakan bahan yang dapat diidentifikasikan 

dengan produk yang dihasilkan. Bahan baku dalam penelitian ini adalah kain, 

malam, dan obat pewarna  yang diolah menjadi bentuk lain, dalam satuan rupiah. 

Bahan baku kain merupakan komponen utama dalam usaha kecil dan 

menengah batik sehingga apabila supply bahan baku kain tersendat maka akan 

mengganggu proses produksi. Bahan baku kain/mori ini biasanya pengusaha 

membeli dari toko-toko kain dan juga ada dari pabrik tekstil dengan harga yang 

bervariasi dengan kisaran Rp. 6.000,00-15.000,00 per yard. 

“Malam” merupakan bahan baku penolong dalam usaha kecil dan menengah 

batik yang mempengaruhi kualitas usaha batik. Apabila dalam pemakaian malam 

yang digunakan tidak sesuai, akan berakibat pada mutu/kualitas batik yang tidak 
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baik. Komponen bahan inilah yang memberikan perbedaan dalam kualitas batik 

antara pengusaha satu dengan yang lain, terlebih lagi tidak ada standar khusus bagi 

usaha batik skala kecil. Kualitas dan standarisasi inilah yang tidak dapat dipenuhi 

oleh usaha kecil dan menengah batik, sehingga untuk pasar internasional 

mengalami kesulitan kerena dituntut kualitas dan standarisasi tertentu. Pada 

umumnya pengusaha batik di daerah penelitian dalam menggunakan bahan baku 

penolong malam batik mencari harga yang murah tanpa memperhatikan hasilnya. 

Berdasarkan hasil penelitian harga malam batik yang digunakan para pengusaha 

adalah Rp 19.000,00 per 1kg. 

Selain malam batik, obat pewarna juga merupakan bahan baku penolong 

dalam usaha kecil dan menengah batik. Obat pewarna juga merupakan komponen 

yang akan mempengaruhi kualitas batik. Apabila pemakaian obat pewarna batik 

yang digunakan tidak sesuai akan berakibat pada mutu/kualitas yang tidak baik 

bahkan akan mengalami kelunturan dalam pencucian. Sehingga para pengusaha 

harus jeli dalam mengkombinasikan obat pewarna agar menghasilkan warna batik 

yang menarik dan tahan lama. Hal inilah yang membedakan dari pengusaha satu 

dengan yang lain dalam mengkombinasikan obat pewarna batik dengan 

mutu/kualitas pewarnaan yang baik.  

Berdasarkan hasil perhitungan NPM untuk masing-masing faktor produksi di 

atas diketahui besarnya efisiensi harga (alokatif) adalah sebesar 2,3221. Hal ini berarti 

usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan belum 

efisien secara harga, sebab nilai efisiensi harganya lebih besar dari 1. Sehingga dari 

sini diketahui para pengusaha masih belum mampu memaksimalkan keuntungan 
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yang potensial dapat diperoleh dari usaha betik. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penambahan input dalam penggunaan faktor-faktor produksi agar lebih efisien. 

4.3.4 Efisiensi Ekonomi  

Efisiensi ekonomi tercapai jika efisiensi teknik dan efisiensi harga (alokatif) 

tercapai. Pengujian efisiensi ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

penggunaan faktor-faktor produksi bila ditinjau dari segi ekonomi sudah 

mencapai efisiensi atau belum.  

Dari perhitungan efisiensi ekonomi diperoleh hasil sebesar 1,9568 maka 

dapat dikatakan bahwa usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kaman Kota 

Pekalongan belum efisien secara ekonomi. Agar tercapai keuntungan yang 

maksimal maka pengusaha kecil dan menengah batik harus mampu menggunakan 

seluruh faktor-faktor produksi yang dimiliki secara efisien. Baik itu dalam 

penghasilan output secara efisien agar optimal dan juga guna memaksimalkan 

keuntungan yang diperolehnya. Maka perlu dilakukan penambahan penggunaan 

faktor-faktor produksi agar tercapai efisiensi ekonomi pada usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

4.3.5  Constant Return to Scale 

Berdasarkan hasil perhitungan return to scale (RTS) pada usaha kecil dan 

menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan diperoleh hasil sebesar 

4,525. Berdasarkan hasil ini, angka return to scale lebih dari 1 yang berarti berada 

pada kondisi Increasing return to scale. Kondisi Increasing return to scale pada 

umumnya muncul pada skala operasi kecil hingga sedang. Dengan skala operasi yang 

masih kecil maka masih ada peluang untuk meningkatkan produksi. Nilai Increasing 
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return to scale sebesar 4,525 berarti apabila terjadi penambahan faktor produksi 

sebesar 1 persen maka akan menaikkan output produksi sebesar 4,525 persen, dengan 

hasil yang lebih dari 1 maka kondisi usaha kecil dan menengah batik di daerah 

penelitian ini layak untuk dikembangkan atau dilanjutkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Bedasarkan hasil penelitian mengenai usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil regresi diperoleh bahwa variabel modal mempunyai 

pengaruh dan signifikan terhadap nilai produksi usaha kecil dan menengah 

batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

2. Variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

nilai produksi usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan. 

3. Bahan baku mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap nilai produksi 

usaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan. 

4. a). Rata-rata tingkat efisiensi teknis usaha kecil dan menengah batik di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan adalah sebesar 0,8427 atau 84 persen 

dari potensial, hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah batik 

sudah mendekati efisiensi secara teknis dan masih terdapat peluang 16 

persen untuk meningkatkan produksi batik di daerah penelitian. 

b). Efisiensi harga (alokatif) pada daerah penelitian nilainya lebih besar dari 

1, yaitu sebesar 2,3221 yang artinya penggunaan input produksi belum 

efisien secara harga, sehingga perlu dilakukan penambahan terhadap 
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penggunaan faktor produksi yang nilai NPM nya lebih kecil dari 1 agar 

efisiensi harga dapat tercapai. 

c). Efisiensi ekonomi dari usaha kecil menengah batik di Kelurahan Kauman 

Kota pekalongan adalah sebesar 1,9568, sehingga dapat dikatakan usaha 

kecil dan menengah batik belum efisien secara ekonomi. Untuk mencapai 

efisiensi secara keseluruhan perlu adanya pengurangan input tertentu yang 

masih dimungkinkan untuk dikurangi sehingga diharapkan penggunaan 

input yang efisien ini akan menghasilkan jumlah produksi yang optimal. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal yang digunakan berpengaruh 

dan signifikan terhadap nilai produksi batik, oleh karena itu pengusaha 

dapat menambah modalnya selain dengan modal sendiri, juga meminjam 

dengan pihak bank, hal ini diharapkan para pengusaha kecil dan menengah 

batik dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. 

2. Pengusaha batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan diharapkan tidak 

meningkatkan atau menambah jumlah tenaga kerja yang digunakan, 

karena ketika apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin tinggi, 

penambahan ini justru akan menurunkan tingkat output yang dihasilkan. 

Namun sebaiknya pengusaha harus mengutamakan spesialisasi dalam 

pekerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai produksi. 
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3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan 

berpengaruh dan signifikan terhadap nilai produksi batik, oleh karena itu 

bagi pengusaha dapat menambahkan bahan baku batik secara proporsional 

yang sesuai kemampuan kondisi usaha batik tersebut dalam melaksanakan 

proses produksi, sehingga dapat harapan untuk meningkatkan nilai produksi 

usaha batik. 

4. Untuk pengusaha kecil dan menengah batik di Kelurahan Kauman Kota 

Pekalongan, berkaitan dengan pencapaian efisiensi dalam usaha batik, 

pengusaha diharapkan lebih mampu menggunakan dan memanfaatkan 

faktor-faktor produksi yang dimilikinya secara proporsional. Seperti 

mempertimbangkan penggunaan modal dalam operasional usaha batik. 

Proporsi jumlah tenaga kerja yang tidak terlalu banyak dan produktif 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, selain itu ada baiknya 

apabila pengusaha mempertimbangkan kualitas hasil produksi seperti 

dalam penggunaan bahan baku mori/kain batik, bahan baku penolong 

seperti malam dan obat pewarna yang mempengaruhi mutu/kualitas batik 

dapat terjaga. 
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LAMPIRAN 1 

Data Input Usaha Kecil dan Menengah Batik  

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

  Modal TK Bahan Baku Produksi 

No.Res (X1) (X2) (X3) (Y) 

1 100000000 45 38300000 109000000 

2 65000000 30 42000000 75000000 

3 35000000 8 26550000 52000000 

4 80000000 30 33600000 87000000 

5 25000000 12 13735000 29000000 

6 50000000 25 11850000 51000000 

7 35000000 8 21500000 68000000 

8 12000000 9 4050000 16000000 

9 35000000 35 8100000 51000000 

10 28000000 12 15500000 36000000 

11 65000000 25 42300000 86000000 

12 75000000 35 42250000 80000000 

13 50000000 8 33000000 60000000 

14 40000000 12 21800000 50000000 

15 20000000 9 9500000 31000000 

16 23000000 8 9760000 25000000 

17 15000000 8 6950000 19000000 

18 100000000 40 30000000 104000000 

19 23000000 10 12880000 25000000 

20 30000000 8 14500000 37000000 

21 80000000 30 50600000 86000000 

22 25000000 10 14850000 31000000 

23 100000000 25 90000000 120000000 

24 90000000 15 67500000 95200000 

25 70000000 12 50000000 77000000 

26 60000000 6 45000000 65000000 

27 45000000 15 31000000 55300000 

28 36000000 10 30000000 52500000 

29 40000000 20 24000000 49000000 

30 35000000 8 22000000 45500000 

31 25000000 8 20000000 33600000 

32 100000000 12 94000000 128000000 

33 16000000 15 12000000 28000000 
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LAMPIRAN 2 

Perhitungan Biaya Dan Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah Batik 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

No. Modal TK Bahan Baku Produksi Total Biaya 

Res. (X1) (X2) (X3) (Y)   

1 100.000.000 33.750.000 38.300.000 109.000.000 72.050.000 

2 65.000.000 21.000.000 42.000.000 75.000.000 63.000.000 

3 35.000.000 7.200.000 26.550.000 52.000.000 33.750.000 

4 80.000.000 22.500.000 33.600.000 87.000.000 56.100.000 

5 25.000.000 9.000.000 13.735.000 29.000.000 22.735.000 

6 50.000.000 25.000.000 11.850.000 51.000.000 36.850.000 

7 35.000.000 8.000.000 21.500.000 68.000.000 29.500.000 

8 12.000.000 6.750.000 4.050.000 16.000.000 10.800.000 

9 35.000.000 24.500.000 8.100.000 51.000.000 32.600.000 

10 28.000.000 12.000.000 15.500.000 36.000.000 27.500.000 

11 65.000.000 18.750.000 42.300.000 86.000.000 61.050.000 

12 75.000.000 28.000.000 42.250.000 80.000.000 70.250.000 

13 50.000.000 7.200.000 33.000.000 60.000.000 40.200.000 

14 40.000.000 12.000.000 21.800.000 50.000.000 33.800.000 

15 20.000.000 7.200.000 9.500.000 31.000.000 16.700.000 

16 23.000.000 7.200.000 9.760.000 25.000.000 16.960.000 

17 15.000.000 6.000.000 6.950.000 19.000.000 12.950.000 

18 100.000.000 42.000.000 30.000.000 104.000.000 72.000.000 

19 23.000.000 7.500.000 12.880.000 25.000.000 20.380.000 

20 30.000.000 5.600.000 14.500.000 37.000.000 20.100.000 

21 80.000.000 22.500.000 50.600.000 86.000.000 73.100.000 

22 25.000.000 7.000.000 14.850.000 31.000.000 21.850.000 

23 100.000.000 20.000.000 80.000.000 120.000.000 100.000.000 

24 90.000.000 12.600.000 67.500.000 95.200.000 80.100.000 

25 70.000.000 9.600.000 50.000.000 77.000.000 59.600.000 

26 60.000.000 6.000.000 45.000.000 65.000.000 51.000.000 

27 45.000.000 11.250.000 31.000.000 55.300.000 42.250.000 

28 36.000.000 8.000.000 30.000.000 52.500.000 38.000.000 

29 40.000.000 15.000.000 24.000.000 49.000.000 39.000.000 

30 35.000.000 8.000.000 22.000.000 45.500.000 30.000.000 

31 25.000.000 5.600.000 20.000.000 33.600.000 25.600.000 

32 100.000.000 8.400.000 94.000.000 128.000.000 102.400.000 

33 16.000.000 10.500.000 12.000.000 28.000.000 22.500.000 

Total  1.628.000.000 455.600.000 979.075.000 1.957.100.000 1.434.675.000 

Rata-

rata 49.333.333 13.806.061 29.668.939 59.306.061 43.475.000 
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LAMPIRAN 3 

Data Olahan Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usaha Usaha Kecil dan 

Menengah Batik di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

Perhitungan Logaritma Natural (LN) 

 

No.Res 

  

Periode 

Modal TK Bahan Baku Produksi 

(X1) (X2) (X3) (Y) 

1 1 18,4207 3,8067 17,4610 18,5069 

2 1 17,9899 3,4012 17,5532 18,1330 

3 1 17,3709 2,0794 17,0945 17,7668 

4 1 18,1975 3,4012 17,3300 18,2814 

5 1 17,0344 2,4849 16,4355 17,1828 

6 1 17,7275 3,2189 16,2878 17,7473 

7 1 17,3709 2,0794 16,8836 18,0350 

8 1 16,3004 2,1972 15,2142 16,5881 

9 1 17,3709 3,5553 15,9074 17,7473 

10 1 17,1477 2,4849 16,5564 17,3990 

11 1 17,9899 3,2189 17,5603 18,2699 

12 1 18,1330 3,5553 17,5591 18,1975 

13 1 17,7275 2,0794 17,3120 17,9099 

14 1 17,5044 2,4849 16,8974 17,7275 

15 1 16,8112 2,1972 16,0668 17,2495 

16 1 16,9510 2,0794 16,0938 17,0344 

17 1 16,5236 2,0794 15,7543 16,7599 

18 1 18,4207 3,6889 17,2167 18,4599 

19 1 16,9510 2,3026 16,3712 17,0344 

20 1 17,2167 2,0794 16,4897 17,4264 

21 1 18,1975 3,4012 17,7395 18,2699 

22 1 17,0344 2,3026 16,5135 17,2495 

23 1 18,4207 3,2189 18,3153 18,6030 

24 1 18,3153 2,7081 18,0276 18,3715 

25 1 18,0640 2,4849 17,7275 18,1593 

26 1 17,9099 1,7918 17,6222 17,9899 

27 1 17,6222 2,7081 17,2495 17,8283 

28 1 17,3990 2,3026 17,2167 17,7763 

29 1 17,5044 2,9957 16,9936 17,7073 

30 1 17,3709 2,0794 16,9066 17,6332 

31 1 17,0344 2,0794 16,8112 17,3300 

32 1 18,4207 2,4849 18,3588 18,6675 

33 1 16,5881 2,7081 16,3004 17,1477 
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LAMPIRAN 4 

 

HASIL ESTIMASI PENENTUAN MODEL METODE MWD 

 

1. Model Linier 

 Model linier 

 

Dependent Variable: PROD   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 18:24   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     MODAL 0.751899 0.138513 5.428374 0.0000 

TK 190742.4 200111.5 0.953181 0.3484 

BB 0.372112 0.138899 2.679004 0.0120 

C 7805266. 2450319. 3.185408 0.0034 
     
     R-squared 0.956892     Mean dependent var 59306061 

Adjusted R-squared 0.952433     S.D. dependent var 30176408 

S.E. of regression 6581465.     Akaike info criterion 34.35063 

Sum squared resid 1.26E+15     Schwarz criterion 34.53202 

Log likelihood -562.7853     Hannan-Quinn criter. 34.41166 

F-statistic 214.5762     Durbin-Watson stat 2.368536 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 Model linier ditambah data Z1 
 

Dependent Variable: PROD   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:22   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MODAL 0.717104 0.149416 4.799393 0.0000 

TK 221663.1 207401.2 1.068765 0.2943 

BB 0.391626 0.143325 2.732423 0.0108 

Z1 -19374579 29256135 -0.662240 0.5132 

C 8687767. 2810413. 3.091278 0.0045 
     
     R-squared 0.957557     Mean dependent var 59306061 

Adjusted R-squared 0.951493     S.D. dependent var 30176408 

S.E. of regression 6646114.     Akaike info criterion 34.39569 

Sum squared resid 1.24E+15     Schwarz criterion 34.62243 

Log likelihood -562.5289     Hannan-Quinn criter. 34.47198 

F-statistic 157.9261     Durbin-Watson stat 2.253229 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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2. Model Log Linear 

 Model log linier 

Dependent Variable: LOG(PROD)   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:34   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.128439 0.890200 3.514311 0.0015 

LOG(MODAL) 0.670442 0.120550 5.561540 0.0000 

LOG(TK) 0.048423 0.060694 0.797833 0.4315 

LOG(BB) 0.161639 0.081835 1.975193 0.0578 
     
     R-squared 0.949663     Mean dependent var 17.76335 

Adjusted R-squared 0.944456     S.D. dependent var 0.544737 

S.E. of regression 0.128383     Akaike info criterion -1.154385 

Sum squared resid 0.477984     Schwarz criterion -0.972990 

Log likelihood 23.04736     Hannan-Quinn criter. -1.093351 

F-statistic 182.3716     Durbin-Watson stat 2.182032 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 Model log linier ditambah data Z2 

 
Dependent Variable: LPROD   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:21   

Sample (adjusted): 1 17   

Included observations: 17 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LMODAL 0.750127 0.247443 3.031514 0.0104 

LTK 0.027372 0.123979 0.220779 0.8290 

LBB 0.245053 0.163693 1.497031 0.1602 

Z2 2.46E-09 1.17E-09 2.109228 0.0566 

C 0.417344 1.998064 0.208874 0.8381 
     
     R-squared 0.951513     Mean dependent var 17.67860 

Adjusted R-squared 0.935350     S.D. dependent var 0.560753 

S.E. of regression 0.142579     Akaike info criterion -0.817910 

Sum squared resid 0.243946     Schwarz criterion -0.572848 

Log likelihood 11.95224     Hannan-Quinn criter. -0.793551 

F-statistic 58.87169     Durbin-Watson stat 2.576776 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Linear Regresi 
 
 

Dependent Variable: PROD   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:32   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7805266. 2450319. 3.185408 0.0034 

MODAL 0.751899 0.138513 5.428374 0.0000 

TK 190742.4 200111.5 0.953181 0.3484 

BB 0.372112 0.138899 2.679004 0.0120 
     
     R-squared 0.956892     Mean dependent var 59306061 

Adjusted R-squared 0.952433     S.D. dependent var 30176408 

S.E. of regression 6581465.     Akaike info criterion 34.35063 

Sum squared resid 1.26E+15     Schwarz criterion 34.53202 

Log likelihood -562.7853     Hannan-Quinn criter. 34.41166 

F-statistic 214.5762     Durbin-Watson stat 2.368536 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 

Log Linear 

 
 

Dependent Variable: LOG(PROD)   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:34   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.128439 0.890200 3.514311 0.0015 

LOG(MODAL) 0.670442 0.120550 5.561540 0.0000 

LOG(TK) 0.048423 0.060694 0.797833 0.4315 

LOG(BB) 0.161639 0.081835 1.975193 0.0578 
     
     R-squared 0.949663     Mean dependent var 17.76335 

Adjusted R-squared 0.944456     S.D. dependent var 0.544737 

S.E. of regression 0.128383     Akaike info criterion -1.154385 

Sum squared resid 0.477984     Schwarz criterion -0.972990 

Log likelihood 23.04736     Hannan-Quinn criter. -1.093351 

F-statistic 182.3716     Durbin-Watson stat 2.182032 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 5 

Uji Asumsi Klasik 

 

 

1. Uji Multikolinieritas 
 
Dependent Variable: MODAL   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:53   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1058155. 3223993. 0.328213 0.7450 

TK 1209795. 144175.7 8.391117 0.0000 

BB 0.922039 0.071980 12.80957 0.0000 
     
     R-squared 0.910492     Mean dependent var 49333333 

Adjusted R-squared 0.904524     S.D. dependent var 28075419 

S.E. of regression 8675057.     Akaike info criterion 34.87631 

Sum squared resid 2.26E+15     Schwarz criterion 35.01236 

Log likelihood -572.4591     Hannan-Quinn criter. 34.92209 

F-statistic 152.5822     Durbin-Watson stat 1.957870 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
     

 
 
 

Dependent Variable: TK   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:53   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.392476 2.148065 1.579317 0.1248 

MODAL 5.80E-07 6.91E-08 8.391117 0.0000 

BB -4.98E-07 8.83E-08 -5.641841 0.0000 
     
     R-squared 0.719034     Mean dependent var 17.06061 

Adjusted R-squared 0.700303     S.D. dependent var 10.96853 

S.E. of regression 6.004680     Akaike info criterion 6.509463 

Sum squared resid 1081.685     Schwarz criterion 6.645510 

Log likelihood -104.4061     Hannan-Quinn criter. 6.555239 

F-statistic 38.38722     Durbin-Watson stat 1.903028 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: BB   

Method: Least Squares   

Date: 10/02/12   Time: 19:54   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2373081. 3191508. 0.743561 0.4629 

MODAL 0.916912 0.071580 12.80957 0.0000 

TK -1033693. 183219.0 -5.641841 0.0000 
     
     R-squared 0.854641     Mean dependent var 29971970 

Adjusted R-squared 0.844950     S.D. dependent var 21969788 

S.E. of regression 8650901.     Akaike info criterion 34.87073 

Sum squared resid 2.25E+15     Schwarz criterion 35.00678 

Log likelihood -572.3671     Hannan-Quinn criter. 34.91651 

F-statistic 88.19272     Durbin-Watson stat 1.816329 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

2. Uji Heteroskedastisitas 

Test White Cross Terms 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.157961     Prob. F(9,23) 0.9965 

Obs*R-squared 1.921018     Prob. Chi-Square(9) 0.9927 

Scaled explained SS 5.163094     Prob. Chi-Square(9) 0.8199 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/12   Time: 19:12   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.52E+13 1.19E+14 0.546060 0.5903 

MODAL 5836891. 8405718. 0.694395 0.4944 

MODAL^2 -0.040181 0.275764 -0.145707 0.8854 

MODAL*TK -64323.16 769221.4 -0.083621 0.9341 

MODAL*BB 0.027665 0.521581 0.053040 0.9582 

TK -1.21E+13 1.42E+13 -0.853699 0.4021 

TK^2 2.63E+11 6.09E+11 0.431302 0.6703 

TK*BB 79066.57 759863.6 0.104054 0.9180 

BB -4102451. 10126076 -0.405137 0.6891 

BB^2 0.001789 0.260794 0.006861 0.9946 
     
     R-squared 0.058213     Mean dependent var 3.81E+13 

Adjusted R-squared -0.310313     S.D. dependent var 1.02E+14 

S.E. of regression 1.17E+14     Akaike info criterion 67.86486 

Sum squared resid 3.13E+29     Schwarz criterion 68.31835 

Log likelihood -1109.770     Hannan-Quinn criter. 68.01745 

F-statistic 0.157961     Durbin-Watson stat 2.012237 

Prob(F-statistic) 0.996500    
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Test Breush Pagan Godfrey 

 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.209244     Prob. F(3,29) 0.8892 

Obs*R-squared 0.699180     Prob. Chi-Square(3) 0.8734 

Scaled explained SS 1.879176     Prob. Chi-Square(3) 0.5979 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/12   Time: 19:15   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.34E+13 3.95E+13 1.353619 0.1863 

MODAL 758763.7 2230613. 0.340159 0.7362 

TK -2.18E+12 3.22E+12 -0.675656 0.5046 

BB -521607.5 2236842. -0.233189 0.8173 
     
     R-squared 0.021187     Mean dependent var 3.81E+13 

Adjusted R-squared -0.080069     S.D. dependent var 1.02E+14 

S.E. of regression 1.06E+14     Akaike info criterion 67.53979 

Sum squared resid 3.26E+29     Schwarz criterion 67.72118 

Log likelihood -1110.406     Hannan-Quinn criter. 67.60082 

F-statistic 0.209244     Durbin-Watson stat 2.104315 

Prob(F-statistic) 0.889169    
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3. Uji Autokorelasi 

 

Lag 1 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.219646     Prob. F(1,28) 0.2788 

Obs*R-squared 1.377441     Prob. Chi-Square(1) 0.2405 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/12   Time: 19:22   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 255823.2 2452059. 0.104330 0.9177 

MODAL -0.048177 0.144722 -0.332893 0.7417 

TK 73711.08 210234.2 0.350614 0.7285 

BB 0.028618 0.140782 0.203279 0.8404 

RESID(-1) -0.221382 0.200459 -1.104376 0.2788 
     
     R-squared 0.041741     Mean dependent var 8.03E-09 

Adjusted R-squared -0.095154     S.D. dependent var 6265368. 

S.E. of regression 6556682.     Akaike info criterion 34.36859 

Sum squared resid 1.20E+15     Schwarz criterion 34.59534 

Log likelihood -562.0818     Hannan-Quinn criter. 34.44489 

F-statistic 0.304912     Durbin-Watson stat 1.975670 

Prob(F-statistic) 0.872207    
     
      

Lag 2 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.928199     Prob. F(2,27) 0.4075 

Obs*R-squared 2.122965     Prob. Chi-Square(2) 0.3459 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/12   Time: 19:23   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 60323.25 2479296. 0.024331 0.9808 

MODAL 0.003033 0.158843 0.019097 0.9849 

TK -13219.31 237374.5 -0.055690 0.9560 
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BB 0.002003 0.145450 0.013773 0.9891 

RESID(-1) -0.146746 0.221888 -0.661352 0.5140 

RESID(-2) 0.185517 0.229767 0.807412 0.4265 
     
     R-squared 0.064332     Mean dependent var 8.03E-09 

Adjusted R-squared -0.108940     S.D. dependent var 6265368. 

S.E. of regression 6597821.     Akaike info criterion 34.40534 

Sum squared resid 1.18E+15     Schwarz criterion 34.67744 

Log likelihood -561.6882     Hannan-Quinn criter. 34.49689 

F-statistic 0.371280     Durbin-Watson stat 2.000145 

Prob(F-statistic) 0.863810    
     
     

 

Lag 3 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.632104     Prob. F(3,26) 0.6009 

Obs*R-squared 2.243246     Prob. Chi-Square(3) 0.5235 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/12   Time: 19:23   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 120142.9 2528568. 0.047514 0.9625 

MODAL -0.000576 0.161949 -0.003557 0.9972 

TK -15972.50 241579.1 -0.066117 0.9478 

BB 0.008066 0.149148 0.054078 0.9573 

RESID(-1) -0.155769 0.227441 -0.684876 0.4995 

RESID(-2) 0.199058 0.237515 0.838088 0.4096 

RESID(-3) 0.065915 0.206715 0.318870 0.7524 
     
     R-squared 0.067977     Mean dependent var 8.03E-09 

Adjusted R-squared -0.147105     S.D. dependent var 6265368. 

S.E. of regression 6710397.     Akaike info criterion 34.46205 

Sum squared resid 1.17E+15     Schwarz criterion 34.77949 

Log likelihood -561.6238     Hannan-Quinn criter. 34.56885 

F-statistic 0.316052     Durbin-Watson stat 2.025680 

Prob(F-statistic) 0.922712    
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4. Uji Linieritas  

 

Lag 1 
 

Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 0.094981     Prob. F(1,28) 0.7602 

Log likelihood ratio 0.111752     Prob. Chi-Square(1) 0.7382 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: PROD   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/12   Time: 19:29   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6465788. 5008760. 1.290896 0.2073 

MODAL 0.793247 0.194432 4.079815 0.0003 

TK 210236.3 212921.4 0.987389 0.3319 

BB 0.410813 0.188900 2.174760 0.0383 

FITTED^2 -5.03E-10 1.63E-09 -0.308189 0.7602 
     
     R-squared 0.957038     Mean dependent var 59306061 

Adjusted R-squared 0.950900     S.D. dependent var 30176408 

S.E. of regression 6686629.     Akaike info criterion 34.40785 

Sum squared resid 1.25E+15     Schwarz criterion 34.63459 

Log likelihood -562.7294     Hannan-Quinn criter. 34.48414 

F-statistic 155.9336     Durbin-Watson stat 2.349368 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lag 2 
 

Ramsey RESET Test:   
     
     F-statistic 3.030093     Prob. F(2,27) 0.0650 

Log likelihood ratio 6.682264     Prob. Chi-Square(2) 0.0354 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: PROD   

Method: Least Squares   

Date: 10/03/12   Time: 19:30   

Sample: 1 33    

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -10507264 8351663. -1.258104 0.2191 

MODAL 2.134869 0.578549 3.690038 0.0010 

TK 522126.8 234264.6 2.228790 0.0343 

BB 0.915764 0.270534 3.385024 0.0022 

FITTED^2 -2.78E-08 1.13E-08 -2.461735 0.0205 

FITTED^3 1.32E-16 5.41E-17 2.438938 0.0216 
     
     R-squared 0.964794     Mean dependent var 59306061 

Adjusted R-squared 0.958274     S.D. dependent var 30176408 

S.E. of regression 6164090.     Akaike info criterion 34.26934 

Sum squared resid 1.03E+15     Schwarz criterion 34.54144 

Log likelihood -559.4442     Hannan-Quinn criter. 34.36090 

F-statistic 147.9830     Durbin-Watson stat 2.179156 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 6 

Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis dengan Program Frontier 4.1 

 

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c) 

 

instruction file = terminal     

data file =        ahmad.dta     

 

 Error Components Frontier (see B&C 1992) 

 The model is a production function 

 The dependent variable is logged 

 

the ols estimates are : 

 

                 coefficient     standard-error    t-ratio 

 

  beta 0         0.48239321E+00  0.11355082E+01  0.42482583E+00 

  beta 1         0.14322786E+00  0.60125785E-01  0.23821370E+01 

  beta 2         0.17738370E+00  0.87400445E-01  0.20295515E+01 

  beta 3         0.76980282E+00  0.13841540E+00  0.55615403E+01 

  sigma-squared  0.18924889E-01 

 

log likelihood function =   0.20767099E+02 

 

the estimates after the grid search were : 

 

  beta 0         0.62065437E+00 

  beta 1         0.14322786E+00 

  beta 2         0.17738370E+00 

  beta 3         0.76980282E+00 

  sigma-squared  0.35747111E-01 

  gamma          0.84000000E+00 

   mu is restricted to be zero 

   eta is restricted to be zero 

  

 iteration =     0  func evals =     20  llf =  0.21847099E+02 

     0.62065437E+00 0.14322786E+00 0.17738370E+00 0.76980282E+00 

0.35747111E-01 

     0.84000000E+00 

 gradient step 

 iteration =     5  func evals =     44  llf =  0.22176355E+02 

     0.61368753E+00 0.12122746E+00 0.12573748E+00 0.82313975E+00 

0.37070968E-01 
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     0.88891563E+00 

 iteration =    10  func evals =     93  llf =  0.24586966E+02 

    -0.56544649E+00 0.28807925E-01-0.19453403E-02 0.10273854E+01 

0.50691501E-01 

     0.99999999E+00 

 pt better than entering pt cannot be found 

 iteration =    13  func evals =    113  llf =  0.24634509E+02 

    -0.56784189E+00 0.25991925E-01-0.34146171E-02 0.10293056E+01 

0.51164307E-01 

     0.99999999E+00 

 

the final mle estimates are : 

 

                 coefficient     standard-error    t-ratio 

 

  beta 0        -0.56784189E+00  0.85269512E+00 -0.66593777E+00 

  beta 1         0.25991925E+01  0.15223474E+01  0.17073583E+01 

  beta 2        -0.34146171E-02  0.76213132E+00 -0.44803526E-02 

  beta 3         0.19293056E+01  0.10028240E+01  0.17264070E+01 

  sigma-squared  0.51164307E-01  0.25573580E+00  0.20006705E+00 

  gamma          0.99999999E+00  0.11486329E-02  0.87060019E+03 

   mu is restricted to be zero 

   eta is restricted to be zero 

 

log likelihood function =   0.24634509E+02 

 

LR test of the one-sided error =   0.77348199E+01 

with number of restrictions = 1 

 [note that this statistic has a mixed chi-square distribution] 

 

number of iterations =     13 

 

(maximum number of iterations set at :   100) 

 

number of cross-sections =     33 

 

number of time periods =      1 

 

total number of observations =     33 

 

thus there are:      0  obsns not in the panel 

 

covariance matrix : 

 

  0.72708897E+00 -0.18129135E+01 -0.88955984E+00  0.11401050E+01  

0.31158707E+00 
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  0.13898857E-02 

 -0.18129135E+01  0.23175416E+01 -0.11620494E+01  0.15311049E+01  

0.39052253E+00 

  0.17498869E-02 

 -0.88955984E+00 -0.11620494E+01  0.58084415E+00  0.76491960E+00  

0.19627991E+00 

  0.87803134E-03 

  0.11401050E+01  0.15311049E+01  0.76491960E+00  0.10056560E+01 -

0.25879119E+00 

 -0.11578028E-02 

  0.31158707E+00  0.39052253E+00  0.19627991E+00 -0.25879119E+00  

0.65400799E-01 

 -0.29387057E-03 

  0.13898857E-02  0.17498869E-02  0.87803134E-03 -0.11578028E-02 -

0.29387057E-03 

  0.13193575E-05 

 

technical efficiency estimates : 

 

 

     firm             eff.-est. 

 

       1           0.90482726E+00 

       2           0.87360719E+00 

       3           0.70864730E+00 

       4           0.92217839E+00 

       5           0.91155982E+00 

       6           0.99989408E+00 

       7           0.53727599E+00 

       8           0.80967329E+00 

       9           0.69293051E+00 

      10           0.81757206E+00 

      11           0.76244021E+00 

      12           0.93946954E+00 

      13           0.87435020E+00 

      14           0.83384500E+00 

      15           0.68511484E+00 

      16           0.98625739E+00 

      17           0.85217620E+00 

      18           0.95175202E+00 

      19           0.98148290E+00 

      20           0.86043760E+00 

      21           0.93452310E+00 

      22           0.85535521E+00 

      23           0.83462094E+00 

      24           0.96507765E+00 
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      25           0.93829252E+00 

      26           0.97452541E+00 

      27           0.84178985E+00 

      28           0.71787550E+00 

      29           0.84041283E+00 

      30           0.81253636E+00 

      31           0.79269164E+00  

      32           0.79613881E+00 

      33           0.60108045E+00 

 

 mean efficiency =   0.84273976E+00 
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Lampiran 7 

 

Kepada  

Yth: Bpk/Ibu ................... 

di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan 

 

Dengan hormat, 

Saya Akhmad Hidayat mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang sedang menulis skripsi dengan judul “Analisis Efisiensi 

Penggunaan Faktor – faktor Produksi Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik Di 

Kelurahan Kauman Kota Pekalongan.” Oleh karena itu, guna mendukung 

pengumpulan data untuk penulisan skripsi tersebut kiranya Bapak/Ibu/Saudara 

berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner yang 

kami sampaikan (kuesioner terlampir). 

Jawaban kuesioner ini digunakan untuk kepentingan penulisan ilmiah 

semata, dan apapun tanggapannya, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i 

akan tetap terjaga, sehingga kami berharap semoga kusioner ini dapat diisi dengan 

lengkap dan jujur agar kelak dapat bermanfaat. 

Atas kerjasama yang diberikan Bapak/Ibu/Saudara saya mengucapkan 

banyak terima kasih.  

 

          

Hormat Kami, 

 

  

                    Akhmad Hidayat 
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No. Responden :........................ 

Kelurahan  :........................ 

Tanggal  :........................ 

 

 

Daftar Pertanyaan 

 

A. Profil usaha   

Nama pemilik   :............................................................................................... 

Umur sekarang :............................................................................................... 

Jumlah anggota keluarga :.......................................................................................... 

Nama usaha   :............................................................................................... 

Tahun berdiri   :............................................................................................... 

Modal awal   :Rp.......................................................................................... 

Jenis produk  :............................................................................................... 

Daerah pemasaran : a. Lokal  

     b. Luar Kota  (   ) 

     c. Luar Negeri (   ) 

B. Tenaga kerja  

1. Berapa jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan saudara sekarang? 

Jawab:.........................................................................................................orang 

2. Berapa biaya rata-rata yang saudara keluarkan untuk tenaga kerja selama satu 

bulan? 

Jawab: Rp...................................................................................................../bulan 

3. Pendidikan tenaga kerja di perusahaan saudara sekarang? 

Pendidikan Jumlah Tenaga Kerja 

a. Tidak sekolah  ....................................................................orang 

b. Tidak tamat SD ....................................................................orang 

c. Tamat SD ....................................................................orang 

d. Tidak tamat SMP ....................................................................orang 

e. Tamat SMP ....................................................................orang 

f. Tidak tamat SMA ....................................................................orang 

g. Tamat SMA ....................................................................orang 
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4. Bagaimana jenis kelamin tenaga kerja di perusahaan saudara sekarang? 

Indikator Jumlah Tenaga Kerja 

a. Laki-laki ........................................................................orang 

b. Perempuan  ........................................................................orang 

 

5. Berapa usia tenaga kerja di perusahaan saudara sekarang? 

Usia Jumlah Tenaga Kerja 

Kurang dari 20 tahun  ..............................................................................orang 

20 th – 29 th ..............................................................................orang 

30 th – 39 th ..............................................................................orang 

Di atas 40 tahun ..............................................................................orang 

 

6. Dari mana tenaga kerja di perusahaan saudara berasal? 

a. Dari masyarakat dalam desa. 

b. Dari masyarakat luar desa. 

c. Sebagian dari masyarakat dalam Desa dan sebagian lainnya dari masyarakat 

luar Desa. 

C. Modal  

1. Berapa biaya yang saudara keluarkan dalam proses produksi batik selama satu 

bulan? 

Jawab:............................................................................................................ 

2. Dari mana sumber modal usaha di perusahaan saudara berasal? 

Jawab:............................................................................................................ 

3. Apakah saudara pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? 

a. Pernah 

b. Tidak 

4. Jika pernah, bantuan apa yang pernah saudara terima dari pemerintah? 

No. Lembaga Jumlah 

Pinjaman 

Jenis 

Pinjaman 

Jangka Waktu 

1. ............................ ............................ ..................... ............................. 

2. ............................ ............................ ..................... ............................... 

3. ............................ ............................ ..................... ............................. 
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D. Bahan baku 

1. Berapa jumlah bahan baku di perusahaan saudara selama satu bulan? 

No. 
Jenis Bahan 

Baku 

Jumlah 

Bahan Baku 

Harga Bahan 

Baku (Rp) 
Asal Bahan Baku 

1. Malam  ..................... ..................... ..................... 

2. Kain mori  ..................... ..................... ..................... 

3. Obat pewarna ..................... ..................... ..................... 

4. ...................... ..................... ..................... ..................... 

5. ...................... ..................... ..................... ..................... 

 

E. Produksi  

1. Berapa jumlah hasil produksi per bulan di perusahaan saudara? 

No. Jenis Produk/ 

batik 

Jumlah 

produksi 

(kodi) 

Harga jual/ kodi 

(Rp) 

Total penjualan 

1. Cap  ................... Rp....................... Rp.................. 

2. Printing  ................... Rp....................... RP.................. 

3. ...................... ................... Rp....................... Rp................... 
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Lampiran 8 

Gambar Objek Penelitian 

 

 

Gambar Desa Kauman Kota Pekalongan 

 
Gambar Peta Potensi Pokdarwis Kampung Batik Kauman Kota Pekalongan 
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