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Kerajinan kayu jati ini mempunyai nilai ekonomis dan nilai guna. Di samping itu, globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas ruang 

gerak aliran transaksi barang dan atau jasa tanpa mengenal jarak serta melintasi batas-batas 

wilayah suatu kota, bahkan negara. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran 

biaya jasa telekomunikasi pada kerajinan kayu jati Bojonegoro dan untuk mengetahui dampak 

pengeluaran biaya jasa telekomunikasi terhadap pendapatan pada kerajinan kayu jati Bojonegoro 

Penelitian dilaksanakan di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dengan 

jumlah responden sebanyak 32 pengrajin kayu jati dari 125 populasi dengan menggunakan 

sampel acak. Hipotesis diduga dengan pengeluaran biaya jasa telekomunikasi dapat 

meningkatkan jumlah penjualan produk kerajinan kayu jati Bojonegoro . 

Metode analisis data perhitungan total biaya. TC = TFC + TVC perhitungan penerimaan 

kerajinan TR = P x Q, perhitungan pendapatan π = TR – TC dari penerimaan total sebuah produk 

20.775.000 dan TC 9.513.475 dapat diperoleh keuntungan sebesar 11.261.525 

Pengunaan analis regresi Berganda Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 Dari hasil perhitungan regresi 

adalah sebagai berikut: Y=14.091+ 0.264X1 + 0.279X2 + 0.169X3 + 0.057X4 + 0.195X5 + 

0.207X6 + 0.265X7 

Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 93,8% berarti bahwa variabel dependent (variabel Y) 

dapat menjelaskan sebesar 93,8% variabel independent yang terdiri dari biaya komunikasi 

dengan karyawan (X1), biaya komunikasi dengan sesama pengrajin (X2) biaya komunikasi 

dengan konsumen (X3), biaya komunikasi dengan instansi pemerintah (X4), biaya komunikasi 

dengan organisasi UKM (X5), biaya komunikasi untuk pengembangan usaha (X6) dan biaya 

komunikasi untuk pengembangan pasar baru (X7). Sedangkan sisanya sebesar 6,2% merupakan 

variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini atau variabel lain diluar model. 

Hasil penelitian diatas diperoleh besarnya Fhitung = 51.527 pada tingkat kepercayaan 95% dan 

besarnya Ftabel adalah 2.42263. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima karena besarnya 

Fhitung > Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel 

bebas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran 

Biaya Jasa Telekomunikasi Pada Kerajinan Kayu Jati Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman 

Kabupaten Bojonegoro adalah adanya komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dengan 

karyawannya, dengan sesama pengrajin, dengan konsumen, dengan instansi pemerintah, dengan 

organisasi UKM, dengan berbagai pihak untuk pengembangan pasar baru.  

 


