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Peningkatan hasil produksi berkaitan langsung dengan biaya produksi. 
Karena untuk memperoleh sumber daya diperlukan pengorbanan yang 
dikeluarkan pengrajin tenun. Biaya yang dikeluarkan dalam produksi yaitu biaya 
bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kenaikan harga bahan baku 
mengakibatkan naiknya biaya produksi yang dikeluarkan pengrajin sehingga 
pengrajin menaikkan harga jual kain tenun. Akibatnya permintaan konsumen 
terhadap kain tenun berkurang dan pendapatan yang diterima pengrajinpun 
menurun. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh antara biaya bahan 
baku dan biaya tenaga kerja langsung  terhadap hasil produksi tenun di sentra 
industri tenun ATBM Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten 
Pekalongan. 

Penelitian ini melibatkan populasi sebanyak 69 pengrajin tenun ATBM 
Pakumbulan. Metode pengumpulan data yaitu angket. Metode analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
dengan program SPSS 16.00 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi (  yang diperoleh 
adalah sebesar  79,8% dan sisanya untuk sisanya sebesar 21,2% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang diluar model penelitian ini. Sedangkan dari hasil pengujian 
secara simultan diperoleh f hitung sebesar 130.0 yang memperoleh signifikansi 
0,000. Dari uji parsial masing-masing variabel bebas adalah biaya bahan baku dan 
biaya tenaga kerja langsung. 

Ada pengaruh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terhadap 
hasil produksi tenun di sentra industri tenun ATBM Desa Pakumbulan Kecamatan 
Buaran Kabupaten Pekalongan, ada pengaruh biaya bahan baku terhadap hasil 
produksi tenun di sentra industri tenun ATBM Desa Pakumbulan Kecamatan 
Buaran Kabupaten Pekalongan, ada pengaruh biaya tenaga kerja langsung 
terhadap hasil produksi tenun di sentra industri tenun ATBM Desa Pakumbulan 
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa  biaya 
bahan baku serta biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil produksi tenun di 
sentra industri tenun ATBM Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Kabupaten 
Pekalongan. Oleh karena itu, disarankan agar pengrajin ATBM Pakumbulan dapat 
mengoptimalkan produksinya dengan cara penghematan sumber daya, sehingga 
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biaya produksi menurun, hasil produksi bertamah dan pendapatan yang diterima 
pengrajin tenun pun meningkat. 




