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ABSTRAK 

SRI SUHARTI, NIM. P.100040019, PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2006 

ANALISIS JENIS PRODUK, MODAL, TEMPAT PENJUALAN (OUTLET), 
PENGALAMAN KERJA, DAN PROMOSI  TERHADAP PROFITABILITAS 

USAHA BATIK DI SURAKARTA 

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh 
jenis produk, modal, tempat penjualan (outlet),  pengalaman kerja, dan promosi 
terhadap Profitabilitas usaha batik di Surakarta; (2) Untuk mengetahui faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi profitabilitas batik di Surakarta.  

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 
untuk memperoleh pembuktian dari subuah hipotesis, dengan menggunakan uji 
regresi linier berganda, sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan uji t, uji F, 
dan uji determinasi (R2).  Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji autokorelasi, 
heteroskedastisitas dan multikolinieritas. 

(1) Faktor jenis produk, modal, tempat penjualan (outlet), pengalaman kerja, 
dan promosi terbukti secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas,  hal ini dubuktikan dengan hasil pengujian sebagai berikut: (a) 
Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) adalah sebagai berikut: Jenis produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada usaha Batik di 
Surakarta yang dibuktikan oleh besarnya nilai koefisien regresi 0,251 dan t-statistik = 
3,655 > t-tabel = 1,690.  Modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas pada usaha Batik di Surakarta yang dibuktikan oleh besarnya nilai 
koefisien regresi 0,493 dan t-statistik = 8,445 > t-tabel = 1,690.  Tempat 
penjualan(outlet) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 
usaha Batik di Surakarta yang dibuktikan oleh besarnya nilai koefisien regresi 0,230 
dan t-statistik =4,524 > t-tabel = 1,690.  Pengalaman kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas pada usaha Batik di Surakarta yang dibuktikan oleh 
besarnya nilai koefisien regresi 0,143 dan t-statistik = 2,642 > t-tabel = 1,690.  
Promosi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada usaha Batik 
di Surakarta yang dibuktikan oleh besarnya nilai koefisien regresi 0,152 dan t-statistik 
=4,026 > t-tabel = 1,690. (b) Pengujian hipotesis ketepatan model (uji f) 
menunjukkan nilai F hitung sebesar 135,019 yang berarti > dari F tabel (4,11) hal ini 
memberikan makna bahwa pengujian model yang digunakan yaitu faktor jenis 
produk, modal usaha, tempat penjualan (outlet), pengalaman kerja, dan promosi 
terbukti secara serentak dan empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas.  (c) (2) Faktor modal mempunyai kontribusi yang paling kuat dalam 
mempengaruhi profitabilitas. Hal ini dikarenakan besarnya nilai koefisien regresi 
sebesar 0,493 adalah yang terbesar dibandingkan dengan kelima variabel yang lain. 

Hasil dari uji asumsi klasik menyimpulkan model regresi yang digunakan 
dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinieritas, dan 
tidak terjadi heteroskedastisitas  

 
 

ABSTRACT 



 
SRI SUHARTI, NIM.P.100 040 019, POST GRADUATE PROGRAM 

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
 

ANALITION OF KIND OF PRODUCT, CAPITAL, OUTLET, WORK 
EXPERIENCE, AND PROMOTION TO BATIK EFFORT PROFITABILITY IN 

SURAKARTA 
 

The goal of this research are : (1) to get empirical evidence of influence of 
product, capital, outlet, work experience, and promotion to batik effort profitability in 
Surakarta, (2) to know most dominant factor in influence batik profitability in 
Surakarta.  

Kind of this research is quantitative, a kind of research which aim to get 
verification from a hipotesis, with using doubled linier regression, while for hipotesis 
examination using t test, F test, determination test (R2). Classic assumption test which 
using in this test are autocorrelation, heteroskedastisitas, and multikolinearitas. 

(1) Factor kind of product, capital, outlet, work experience, and promotion 
have positive proven and signification to profitability, this is proven with result of 
examination are: (a) partial hipotesis tests (t test) are: kind of product have positive 
proven and signification to profitability with batik effort in Surakarta which proven 
with regression coefficient value 0,251 and t statistical 3,655 > t table = 1,690. 
Capital have positive proven to profitability in batik effort in Surakarta have proven 
with regression coefficient value 0,493 and t statistical = 8,445 > t table = 1,690. 
Outlet have positive proven to profitability in batik effort in Surakarta have proven 
with regression coefficient value 0,230 and t statistical = 4,524 > t table = 1,690. 
Work experience have positive proven to profitability in batik effort in Surakarta 
have proven with regression coefficient value 0,143 and t statistical = 2,642 > t table 
= 1,690. Promotion have positive proven to profitability in batik effort in Surakarta 
have proven with regression coefficient value 0,152 and t statistical = 4,026 > t table 
= 1,690. (b) Hipotesis model precision test (F test) show F count 135,019 meaning > 
from F table (4,11) this is given meaning are model examination which using factor 
kind of product, capital, outlet, work experience, and promotion proven 
simultaneously and empiric positive proven and signification to profitability. (c) (2) 
Capital factor have most dominant contribution in influencing profitability. This is 
caused regression coefficient value equal to 0,493 are the biggest compared with five 
other variable. 

Result from classic assumption test concluding that regression model which 
using in this research not happened autocorrelation, multikolinearitas and 
heteroskedatisitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Sejarah batik di Indonesia sudah terkenal sejak 800 tahun yang lalu,  

meskipun di negara lain juga membuat batik, namun dibandingkan dengan batik 

dari negara lain, usaha perbatikan di Indonesia lebih dikenal.  Selain Solo, kota-

kota lain di Jawa khususnya, juga terdapat industri batik yang cukup terkenal 

misalnya Pekalongan, Yogyakarta, Banyumas, dan lain-lain. 

Salah satu hasil industri yang sangat khas di kota Solo adalah kain batik,  

sehingga sudah sewajarnya jika kota Solo dikenal dengan kota batik. Batik Solo 

memiliki berbagai corak yang  sudah dikenal di pasaran Internasional.  Pemasaran 

batik di kota Solo dilakukan di toko pakaian, gerai swalayan, show room 

perusahaan bahkan pedagang kaki limapun ikut memasarkan batik tersebut.  

Selain di tempat-tempat tersebut Solo memiliki tempat pemasaran yang khusus 

pakaian jadi dan kain yaitu Pasar Klewer.   

Di pasar Klewer hampir setiap kios memasarkan batik dengan berbagai 

corak, merk serta harga yang bervariasi.  Ketatnya persaingan tersebut menuntut 

para pengusaha batik harus dapat mempertahankan mutu pelayanan dan kualitas 

produk yang dijualnya, agar dapat tercipta kepuasan yang terbaik bagi pelanggan. 

Keberhasilan pengusaha batik sangat ditunjang oleh mutu layanan terhadap 

konsumen, dengan kata lain, pengusaha yang berorientasi kepada pelanggan akan 

dapat mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Oleh karena itu, 

pengusaha harus mengetahui seluk beluk konsumen yang merupakan target pasar 



(target market)  secara mendalam serta faktor-faktor yang menjadi pendorong 

bagi konsumen untuk mengambil keputusan membeli suatu produk. Dengan 

mengetahui seluk beluk dan karakter konsumen maka pengusaha dapat 

mengetahui kebutuhan akan produk yang diinginkan oleh konsumen,  Seluk beluk 

tersebut meliputi model yang diinginkan, harga, waktu, sikap, kebiasaan  dalam 

membutuhkan produk, serta motivasi dalam menentukan pilihan produk yang 

akan dibeli.  

Banyaknya jumlah pengusaha batik di Solo dan sekitarnya merupakan 

permasalahan tersendiri yang harus disikapi oleh para pengusaha batik tersebut. 

Dengan semakin banyaknya pengusaha batik akan timbul persaingan harga yang 

kurang sehat, sehingga para pelaku pasar harus dapat menentukan mutu dan 

keistimewaan produk yang ditawarkannya, memberikan pelayanan terhadap 

konsumen sesuai yang diinginkan, menetapkan harga secara bijak, menentukan 

saluran distribusi yang tepat, mudah dan cepat, membuat keputusan biaya untuk 

pemasaran secara efisien, dan memutuskan bagaimana cara membagi sumber 

dana mereka untuk periklanan, tenaga penjualan, dan pengadaan alat-alat 

pemasaran lainnya dengan harapan mereka tidak tertinggal dengan pesaing 

lainnya dalam    rangka mempertahankan profitabilitasnya. 

Ketatnya persaingan bisnis kain batik tersebut terlihat jelas pada pusat 

perdagangan tekstil dan pakaian Pasar Klewer, yang merupakan salah satu sentral 

perdagangan tekstil terbesar di wilayah Jawa Tengah. Banyaknya kios dan 

rapatnya area kios di pasar tersebut, serta ragam produk dagangan yang 

ditawarkan tiap-tiap kios yang relatif sama dengan harga produk yang ditawarkan 



relatif sama pula, membuat pelaku bisnis di Pasar Klewer berlomba untuk meraih 

pembeli dengan berbagai cara. 

Dalam persaingan tersebut faktor modal memiliki peran penting, bagi 

pengusaha dengan modal besar akan terlihat persediaan dengan jenis produk yang 

beraneka ragam dan dalam jumlah yang besar, di samping modal dan jenis 

produk, pembeli akan lebih tertarik pada tempat usaha yang strategis dan mudah 

dijangkau.  Dengan jenis produk yang lengkap, modal yang besar, tempat 

penjualan yang strategis, promosi yang tepat  serta pengalaman kerja, seorang 

pengusaha akan lebih memiliki peluang dalam bersaing. 

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

khususnya untuk usaha Batik di Surakarta, dengan judul “analisis pengaruh jenis 

produk, modal, tempat penjualan (outlet), pengalaman kerja, dan promosi 

terhadap profitabilitas usaha batik di Surakarta” 

B Rumusan Masalah 

1 Apakah  faktor jenis produk, modal, tempat penjualan (outlet), pengalaman 

kerja, dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas 

usaha batik di Surakarta? 

2 Faktor apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi profitabilitas usaha 

batik di Surakarta? 

C Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jenis produk, modal, tempat 

penjualan (outlet),  pengalaman kerja, dan promosi terhadap profitabilitas 

usaha batik di Surakarta. 



2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

profitabilitas batik di Surakarta. 

D Manfaat Penelitian 

1. Untuk Pengusaha Batik 

Sebagai masukan dalam rangka peningkatan pendapatan usaha, dan faktor 

yang yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha batik 

2. Untuk Pemerintah 

Sebagai masukan dalam rangka meningkatkan potensi daerah khususnya 

dalam bidang usaha batik. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di bidang 

pemasaran yang telah diperoleh melalui perkuliahan dengan mengamati 

praktek pemasaran yang senyatanya di perusahaan. 

4. Bagi Lembaga Pendidikan 

Untuk menambah wawasan dan literatur dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 




