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Penelitian ini dilakukan di dusun Kalisong, kelurahan Sembung, kecamatan Tulungagung 

kabupaten Tulungagung. Judul penelitian ini adalah “Analisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi kerupuk rambak di dusun Kalisong, kelurahan Sembung, kecamatan 

Tulungagung, kabupaten Tulungagung”, jenis penelitian ini adalah deskriptif quantitatif. 

Adapun metode yang dilakukan adalah quisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh 

terhadap hasil produksi pada industri kerupuk rambak. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil Hipotesa diduga bahwa tenaga kerja dan bahan baku berpengaruh signifikan 

terhadap produksi kerupuk rambak di dusun Kalisong, kelurahan Sembung, kecamatan 

Tulungagung, kabupaten Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan quisioner atau angket dengan jumlah sampel sebanyak 25 orang 

pengusaha kerupuk rambak. Adapun tekhnik analisa yang digunakan uji regresi linier 

berganda yang bertujuan untuk mencari atau menghitung apakah ada penguruh atau tidak 

tenaga kerja dan bahan baku terhadap hasil produksi pada industi krupuk rambak. Hasil 

penelitian ini menyebutkan bahwa pengaruh tenaga kerja dan bahan baku terhadap hasil 

produksi krupuk rambak di dusun Kalisong kelurahan Sembung kecamatan Tulungagung 

kabupaten Tulungagung sangat memiliki andil yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari uji 

regresi dimana F hitung diperoleh sebesar 11,380 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih 

kecil dari nilai probilitas 0,05. sedangkan hasil perhitungan nilai uji t yaitu untuk melihat 

variabel mana yang paling dominan mempengarui hasil produksi menunjukkan bahwa nilai 

uji t pada variabel bahan baku lebih besar berpengaruh daripada jumlah tenaga kerja yaitu 

sebesar 9,632 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 sedangkan nilai uji t pada variabel 

jumlah tenaga kerja diperoleh sebesar 5,056 dengan nilai signifikasi sebesar 0,011. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja dan baku memberikan dampak positif 

terhadap produksi industri krupuk rambak di dusun Kalisong kelurahan Sembung kecamatan 

Tunggungagung kabupaten Tulungagung. 


