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  Research Objectives (1.) To analyze the effect of labor, fixed capital and 

raw materials on the mendong mat craft industry in Purbaratu Subdistrict, 

Tasikmalaya City (2.) To analyze the yield elasticity of labor, fixed capital and 

raw materials in Purbaratu Kota District Tasikmalaya. Research location in 

Purbaratu Subdistrict, Tasikmalaya City. Research focuses on the discussion of 

the determination of the census in this research. With a population of 38 mat 

industry entrepreneurs mendong. Data analysis techniques used to solve problems 

in research are multiple linear regression analysis techniques with quantitative 

research methods. The results show partially that fixed capital and raw materials 

have a positive and significant effect, while labor has a positive and significant 

effect on production on the mendong mat industry in Purbaratu Subdistrict, 

Tasikmalaya City and together that capital, labor and raw materials have a 

significant effect to the production of the mendong mat industry in Purbaratu 

District, Tasikmalaya City. This means that the greater the output, the labor used 

and the amount of raw material possessed, the greater the likelihood that the 

production output received will be greater than the proceeds from the sale of the 

product.  
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 Tujuan penelitian (1.) Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, modal 

tetap dan bahan baku pada industri kerajinan tikar mendong di Kecamatan 

Purbaratu Kota Tasikmalaya (2.) Untuk menganalisi elastisitas hasil hasil 

produksi terhadap tenaga kerja, modal tetap dan bahan baku di Kecamatan 

Purbaratu Kota Tasikmalaya. Lokasi penelitian di Kecamatan Purbaratu Kota 

Tasikmalaya. Penelitian memusatkan pembahasan mengenai penentuan sensus 

pada penelitan ini. Dengan  populasi 38 pengusaha indutri tikar mendong. Teknik 

analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian 

yaitu teknik analisis regresi linier berganda dengan metode penelitian kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan secara parsial bahwa modal tetap dan bahan baku 

berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil produksi pada industri tikar mendong di Kecamatan 

Purbaratu Kota Tasikmalaya dan secara bersama-sama bahwa modal, tenaga kerja 

dan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pada industri tikar 

mendong di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Hal ini berarti bahwa 

semakin besar yang dikeluarkan, tenaga kerja yang digunakan dan jumlah bahan 

baku yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan hasil produksi yang 

diterima semakin besar dari hasil penjualan produksinya. 

 

Kata Kunci: Modal tetap, tenaga kerja, bahan baku, dan hasil produksi 
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