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ABSTRAKSI 

Selama ini industri tekstil Indonesia tdah mampu menunjukkan peranan yang 
cukup besar dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 
produksi dan penyerapan tenaga kerjanya. 

!ndustri tekstil di Indonesia menghasilkan barang..barang kebutuhan 
masyarakat berupa bahan pakaian atau kain dan bahan teksti) yang diekspor seperti 
benang tekstil, kain tenun dan. kapat) , kain tenun dati serat buatan , kai.n rajutan, kail1 
beludru, pennadazni dan semacamnya telah menjadi sumber penghasil devisa yang 
potensial. 

Pesatnya pcrkembaUh1(ln (udustri tekstil tersebut selain berkaitan dengan 
fungsinya sebagai salah satu bahan untuk kebutuhan masyarakat lU!1s, juga 
dipengaruhi ()leh penyediaan hebe-rapa faktor produksi yang sangat dibutuhkan bagi 
kelangsuugan suatu proses produksi. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis beberapa variabel yang diduga: 
mcmpengaruhj output industri tekstl! di Indonesia seJama periode 1981-1995, yaitu 
v«rlabel modal, tenaga kerja dan bahan baku. Dengan menggunakan fungsi Cobb 
Douglas yang ditransfonnasikan <fulam ben~uk log natural dan anal1sis regresi, 
p-t:fmasalahan yang diajukan die-oba uuwkdibahas 

Hasil penelitjan menunjukkan bahwa modal, tenaga kerja dan bahan baku 
~ecara bersama-saraa mempengaruhi output indu.~tri tekstil di Indonesia. Sccara 
parsjal ketiga vari!!bel tersebut pada tinf,tkat keyakinan 95% memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap output industri tekstil ai Indonesia... .. 

Dari koefislen detern1ina~i parsiaJ ma<:ing-masmg vanabel ~bas da~t dll!ha: 
bahwa variabel modal memihki pengaruh dominan terhadap outpu.t mdustn teks!!l dt 
Indonesia. Berdasarkan parameter dan variabel modal, ter.aga kerJa dan bahan ~ku 
menunjukan aUbrka yang positif. bemrti teljadi perubahau yang searah autara vanabel 

bebas dengan variabel terikatnya. 
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