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Penelitian ini dilakukan pada PT. PG Rajawali Krebet Malang. Judul dari penelitian ini 
adalah Analisis Penggunaan Modal dan Bahan Baku Pada Produksi Gula di PT. PG 
Rajawali Krebet Baru Malang Tahun 1984-2005  jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. Adapun metode yang dilakukan adalah dokumentasi dan kajian pustaka. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh modal dan bahan baku terhadap 
produksi gula di PT. PG Rajawali Krebet Baru Malang pada tahun 1984-2005. Dalam 
penelitian ini penulis mengambil hipotesa diduga bahwa modal dan bahan baku 
berpengaruh terhadap produksi gula di PT. PG Rajawali Krebet Baru Malang. 
Penelitian ini menggunakan data time series atau data berkala dari tahun 1984-2005, yang 
diambil dari PT. PG Rajawali Krebet Baru Malang. Data diolah dengan menggunakan 
alat analisis regresi linier berganda Y = a + bX1 + bX2+ei yang dikombinasikan dengan 
fungsi produksi Cobb-Douglass; Ln Y = Lna + b1LnX1 + b2LnX2 + ei dengan variabel 
dependent (Y) yaitu produksi gula dan variabel independent modal (X1) dan bahan baku 
(X3). Hasil persamaan regresi adalah Ln Y = (-742001,77) + 0,832 LnX1 + 0,798 LnX2. 
dengan tingkat kepercayaan 94 % dilakukan uji statistik yaitu uji t variabel X1 diperoleh t 
stat (2,79) dan t tabel (1,729) yang artinya pada setiap kenaikan terhadap modal sebesar 
0,832 % akan mengakibatkan produksi gula turun sebesar -742001,77 %, variabel X2 
diperoleh t stat (2,18) dan t tabel (1,729) yang artinya pada setiap kenaikan terhadap 
bahan baku sebesar 0,798% akan mengakibatkan produksi gula turun sebesar -742001,77 
% dari uji F hasil uji Fstat (193,6020) dan F table (3,55) disimpulkan variable X1 dan 
variabel X2 secara serentak berpengaruh terhadap produksi gula. Dari uji R2 diperoleh 
hasil regresi 0,948 yang artinnya variable X1 dan X2 memiliki kontribusi dalam 
menjelaskan variable produksi gula 94,8 %. Dalam penelitian ini juga menggunakan 
pengujian terhadap asumsi klasik yaitu autokorelasi, heteroskedastisitas dan 
multikolinieritas semua ini lolos dari pengujian asumsi klasik. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal dan bahan baku memberikan dampak positif 
terhadap produksi gula di PT. PG Rajawali Krebet Baru Malang.  


