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ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR PENENTUAN HARGA JUAL KAIN TENUN IKAT SUMBA TIMUR DI KECAMATAN KAMBERA, DESA PALUMARUNG
(Studi Kasus Pada Usaha Tenun Ikat di Desa Palumarung Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, motif kain, bahan baku pewarna, ukuran kain, dan persaingan harga pasar terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat. Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada pengrajin kain tenun ikat untuk memperoleh data. Penarikan sampel dilakukan secara purposive dengan menggunakan teknik convenience sampling yang berjumlah 70 responden.
Penelitian ini terdapat lima variabel independen yaitu Biaya Produksi (X1), Motif Kain (X2), Biaya Bahan Baku (X3), Ukuran Kain (X4), Persaingan Harga Pasar (X5), dan terdapata variabel dependen  yaitu Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat (Y). hasil pada penelitian ini menunjukan pada uji regresi linear berganda bahwa biaya produksi, motif kain, bahan baku pewarna, ukuran kain, dan persaingan harga pasar terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat. Dan hasil penelitian pada uji T menunjukan bahwa biaya produk, ukuran kain, bahan baku pewarna, ukuran kain, dan persaingan harga pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat.
Kata Kunci: Biaya Produksi, Motif Kain, Bahan Baku Pewarna, Ukuran Kain, Persaingan Harga Pasar.



ABSTRACT
(Case Study on Ikat Weaving Business in Palumarung Village, Kambera District, East Sumba Regency)
This study aims to determine the effect of production costs, fabric motifs, dye raw materials, fabric sizes, and market price competition on determining the selling price of ikat fabrics. This research is a quantitative method research by distributing questionnaires to woven fabric craftsmen to obtain data. Sampling was done purposively using convenience sampling technique, totaling 70 respondents.
In this study there are five independent variables, namely Production Costs (X1), Fabric Motifs (X2), Raw Material Costs (X3), Fabric Size (X4), Market Price Competition (X5), and there is a dependent variable, namely Determination of the Selling Price of Ikat Woven Fabrics. (Y). The results of this study indicate that the multiple linear regression test shows that production costs, fabric motifs, dye raw materials, fabric sizes, and market price competition determine the selling price of ikat cloth. And the results of the research on the T test show that product costs, fabric size, dye raw materials, fabric size, and market price competition have no significant effect on determining the selling price of ikat fabrics.
Keywords: Production Costs, Fabric Motifs, Dye Raw Materials, Fabric Sizes, Market Price Competition.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kain tenun ikat Sumba Timur merupakan salah satu produk kearifan lokal yang fenomenal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Produk lokal yang menjadi kebanggaan ini memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di Sumba Timur, baik secara adat maupun budaya. Berbagai motif yang terdapat pada tenun ikat memiliki daya Tarik yang kuat, baik bagi masyarakat Lokal maupun Wisatawan. Secara adat dan budaya, tenun ikat tradisional Sumba Timur memiliki banyak fungsi. Pada umumnya tenun ikat ini digunakan sebagai busana yang dipakai dalam tari-tarian pada pesta atau upacara adat, sebagai alat penghargaan dan pemberian perkawinan (mas kawin), sebagai alat penghargaan dan pemberi andalan acara kematian, sebagai denda adat untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu (fungsi hukum), sebagai mitos yaitu lambang suku yang diagungkan karena menurut corak atau desain tertentu akan memberikan perlindungan (dari gangguan alam, bencana, roh jahat dan lain-lain), serta sebagai alat penghargaan bagi tamu (Yulianti &Halan, 2015). 
Dilihat dari kegunaannya, produk tenun ikat di Sumba Timur terdiri dari tiga jenis yaitu sarung, selimut dan selendang. Warna dasar tenunan pada umumnya adalah warna-warna dasar gelap, seperti warna hitam, coklat, merah hati dan biru tua, karena pengrajin tradisional selalu memakai zat warna nabati seperti tauk, mengkudu, kunyit dan tanaman lainya dalam proses pewarnaan benang, dan warna-warna motif dominan warna putih, kuning langsat, dan merah maron. Tenun ikat Sumba Timur memiliki proses yang panjang dan rumit tergantung tingkat kesulitan pembuatan motif dan banyaknya motif yang terdapat pada kain tenun ikat Sumba Timur, Motif yang terdapat dalam tenun ikat Sumba Timur sangat berragam, dalam satu kain biasanya terdapat lebih dari satu motif. Harga sarung atau kain tenun ikat Sumba Timur juga biasa dilihat dari bahan pewarna, tingkat kerumitan dan banyaknya motif pada kain tenun. 
Untuk memproteksi keberadaan dan keberlanjutan tenun ikat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan suatu kebijakan yang tercantum dalam ketentuan umum Bab 1 (satu), pasal 1 (satu), Ayat 13 (Tiga belas) tentang pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil mengenakan tenun ikat motif daerah pada hari Rabu dan Kamis. Selain itu, terdapat dua himbauan Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu memanfaatkan kain tenun ikat sebagai pemberian hadiah untuk para tamu dari luar Nusa Tenggara Timur dan mengenakan kain tenun ikat apabila berada di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan agar kain tenun Nusa Tenggara Timur, lebih dikenal di luar daerah Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk promosi (Yulianti &Halan, 2015)
Melihat banyaknya fungsi kain tenun bagi masyarakat di Sumba Timur, terakhir ini banyak bermunculan usaha kecil dan usaha besar yang berbasis home industry pertekstilan tradisional sehingga menimbulkan persaingan antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Perusahaan home industry yang bermunculan di Sumba Timur menawarkan berbagai kain tenun dengan desain motif dan ragam hias yang menarik dari daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Masyarakat di Pulau Sumba, NTT dan masyarakat di seluruh Indonesia adalah target utama dalam penjualan kain tenun dari beberapa perusahaan home industry. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan memiliki manajemen yang baik serta teknik pemasaran yang tepat. Teknik pemasaran yang tepat tidak dapat berjalan tanpa adanya komunikasi yang baik dari perusahaan yang nantinya akan disampaikan kepada konsumen, karena komunikasi dan pemasaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan (Yantinus, 2016).

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:
	Untuk mengetahui pengaruh biaya  produksi Kain Tenun Ikat terhadap penentuan harga jual.

Untuk mengetahui pengaruh motif pada Kain Tenun dalam penentuan harga jual.
Untuk mengetahui pengaruh bahan baku pewarna yang digunakan dalam penentuan harga jual.
Untuk mengetahui pengaruh ukuran Kain Tenun Ikat Sumba Timur dalam penentuan harga jual.
Untuk mengetahui pengaruh persaingan harga dipasaran dalam penentuan harga jual.

TINJAUAN PUSTAKA
The Law of Diminishing Returns Dan Hukum Target Costing
Hukum The Law of Diminishing Returns oleh Pyndicks dan Rubinfield dalam teori ekonomi menunjukan bahwa bila satu macam input ditambah pengguanaannya sedang input-input lain tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input  akan meningkat sehingga harga jual produk juga akan meningkat. Demikian halnya jika satu macam input dikurangi penggunaanya sedang input lain tetap maka output yang dihasilkan dari setiap pengurangan satu unit input akan menurun sehingga harga jual produk juga akan menurun. Berdasarkan hokum tersebut dapat disimpulkan bahwa  peningkatan biaya produksi akan berimbas pada meningkatnya harga jual sebuah produk. 
Hukum Target Costing yang dikemukakan oleh Blocher, dkk menunjukan bahwa laba yang dinginkan merupakan harga jual yang ditentukan oleh pasar dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga target earning atau laba yang diharapkan berpengaruh terhadap harga jual sebuah produk.
Harga Jual
Harga merupakan nilai dari barang atau jasa yang diungkapkan dalam satuan rupiah atau mata uang lainnya. Sedangkang harga jual merupakan nilai yang dibebankan kepada para pembeli atau pengguna barang dan jasa. Menurut Kotler dan Keller (2008:24), bahwa harga jual dalam arti sempit adalah merupakan jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Dalam arti luas, harga jual adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa.
Hansen dan Mowen (2001:633) mendefinisikan “harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan”. Menurut Mulyadi (2012:78) “pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah mark-up”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga jual merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dan ditambah dengan presentase keuntungan atau laba yang diharapkan perusahaan. Untuk mencapai laba yang diinginkan, sebuah perusahaan harus dapat menarik minat konsumen dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang akan dijual dengan memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan guna menarik minat konsumen dan memberikan kepuasan pada konsumen.
Penentuan Harga Jual
Penentuan harga jual produk suatu perusahaan merupakan kebijakan perusahaan yang harus melalui berbagai proses yang dipertimbangkan secara matang dan terintegrasi, yaitu dimulai dari biaya produksi, biaya oprasional, target laba atau keuntungan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing dan kondisi keuangan perusahaan. Gitosudarmo (2012:268) menyatakan penentuan harga jual haruslah dipikirkan baik-baik dan dalam hal ini terdapat beberapa dasar penetapan harga yaitu, biaya, konsumen, dan persaingan. Penentuan harga jual merupakan salah satu keputusan manajemen. Hidup matinya perusahaan dalam jangka panjang bergantung pada keputusan pricing ini (Sodikin, 2015: 158).

Tujuan Penentuan Harga Jual
Terdapat berbagai macam tujuan penentuan harga jual. Tujuan penentuan harga jual yang dilakukan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut (Kotler, 1996:356):
	Kelangsungan hidup perusahaan. 

Peningkatan arus keuntungan.
Kepemimpinan kualitas produk. 
	Meningkatkan penjualan. 
	Peningkatan penjualan dapat dilakukan melalui bauran pemasaran yang agresif. 
Menstabilkan harga. 

Faktor-faktor Penentuan Harga Jual
Biaya Produksi
Menurut Rosyidi (2011:365), biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output. Menurut Sadono (2002:205), biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. 

Motif  
Menurut Suharsono (2005), motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk situasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri. Menurut Seopratno (1997), pada dasarnya ada dua jenis motif, yaitu geometris dan naturalis. Motif geometris, motif ini dapat ditemui dalam bentuk garis lurus, garis patah, garis sejajar dan lingkaran. Sedangkan Motif naturalis termasuk didalamnya bentuk hewan dan tumbuhan, pemandangan dan manusia. Motif adalah suatu pola yang terungkap sebagai ekspresi jiwa manusia terhadap kehidupan dimasyarakat. Adapun motif yang diterapkan pada Kain Tenun Ikat Sumba tidak pernah terlepas dari keadaan alam sekitar. Dari jenis dan nama motif Kain Tenun Ikat itu sendiri melambangkan status dan kondisi sang pemakai, sehingga tidak jarang terdapat suatu makna atau filosofis yang terkandung sebagai wujud perlambangan kehidupan.

Bahan Baku Pewarna
Pembuatan kain tenun Sumba Timur menggunakan zat pewarna alam yang berasal dari bagian tumbuhan penghasil warna (seperti akar, kulit kayu dan daun) yang merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Terdapat dua jenis tumbuhan yang banyak digunakan pengrajin tenun ikat sebagai sumber pewarna yaitu nila atau wora (Indigofera tinctoria L.) dan mengkudu atau kombu (Morinda citrifolia L.). Keberlanjutan usaha tenun ikat sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku, khususnya sumber pewarna alam. Peningkatan jumlah unit usaha dan kapasitas produksi harus diikuti dengan peningkatan ketersediaan bahan baku pewarna alam berupa tumbuhan penghasil zat warna. Adalina (2013) mengemukakan bahwa zat warna alam mempunyai potensi pasar yang tinggi sebagai komoditas unggulan dalam memasuki pasar global dengan daya tarik yang unik, etnik dan eksklusif. 
Ukuran Kain
Masyarakat Sumba Timur telah sejak lama membuat, memakai dan memperdagangkan kain tenun ikat yang dikenal dengan Kain atau Selimut Sumba Timur yang dalam bahasa lokal disebut Hinggi yaitu busana adat pria berbentuk empat persegi panjang. Busana adat untuk wanita disebut Lawu atau sarung, sedangkan selendang dipakai oleh pria dan wanita yang diselempangkan di pundak. Dari ketiga jenis produk Kain Tenun Ikat tersebut, yaitu selendang dengan rata-rata ukuran 1 x 0,6 m, sarung (Lawu) dengan ukuran 2 x 1 m sampai 2,5 x 1 m dan kain (Hinggi) dengan ukuran 3 x 1,5 m (Gambar 2). Ketiga jenis produk tersebut membutuhkan biaya produksi yang berbeda-beda dan harga jual yang juga berbeda.
Persaingan Harga Pasar
Persaingan harga dan kualitas barang sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dimana seorang konsumen akan mengingat produk apa yang telah dibeli dengan harga dan kualitas yang sesuai  dengan apa yang diharapkannya. Price (harga) merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran (4P) Product, price, place, promotion. Menurut Nirwana (2012:116) harga diterjemahkan sebagai biaya yang dibebankan dari produsen kepada konsumen. Harga adalah besaran yang dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dijual oleh bisnis anda. Fadil dan Priyo (2015:140).
Budaya Masyarakat Sumba
Unsur-unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat ada 7 unsur kebudayaan yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sitem religi dan kesenian (Koentjaraningrat, 1990: 203). Sistem yang lahir karena adanya kesadaran manusia untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Setiap unsur kebudayaan akan menjelma dalam tiga wujud kebudayaan, misal sistem kesenian memiliki wujud sebagai konsep adat istiadat yang berhubungan dengan ekonomi.
Tenun ikat sumba merupakan industri kain tenun yang menjanjikan karena merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Sumba yang masih dipertahankan dan dijalankan hingga sekarang. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pengambilan keputusan dalam menentukan harga jual kain tenun ikat yang sesuai dengan adat istiadat atau nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
Faktor Biaya
Biaya merupakan suatu hal yang penting dalam penentuan harga jual. Menurut Sunarto (2003:4) mengatakan bahwa biaya adalah harga pokok atau bagianya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Dalam penentuan harga jual, faktor biaya digunakan sebagai batas bawah karena dalam kondisi wajar harga jual harus dapat menutupi semua biaya yang bersangkutan dengan produk atau jasa yang dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Menurut Mulyadi (2012:8-9) definisi biaya yaitu, Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Faktor Bukan Biaya
Faktor bukan biaya ini meskipun sulit diukur dan diramalkan namun harus juga dipertimbangkan dalam penentuan harga jual. Faktor bukan biaya biasanya merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga jual. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :
	Keadaan Perekonomian 

Elastisitas Permintaan 
Tipe Pasar 
Penawaran dan Permintaan 
Tindakan atau Reaksi Pesaing. 
Pengaruh Pemerintah 
Citra atau Kesan Masyarakat. 
Tujuan Nonlaba (Nirlaba) 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian (Elen, 2017) menunjukan bahwa biaya produksi Kain Tenun Ikat Sumba Timur memiliki pengaruh positif terhadap penentuan harga jual. Dalam penelitian (Alfonsius, 2019) menunjukan bahwa biaya produksi Kain Tenun Ikat Sumba Timur memiliki pengaruh positif pada penentuan harga jual.
Hasil penelitian (Elen, 2017) menunjukan bahwa motif dan kualitas warna pada Kain Tenun Ikat berpengaruh positif pada penentuan harga jual.
Hasil penelitian (Imelda, 2019) menunjukan bahwa bahan baku pewarna yang digunakan pada Kain Tenun Ikat Sumba Timur memiliki pengaruh positif terhadap penentuan harga jual.
Hasil penelitian (Alfonsius, 2019) menunjuka bahwa ukuran Kain Tenun Ikat memiliki pengaruh positif pada penentuan harga jual.
Hasil penelitian (Zuriah, 2019) menunjukan penentuan harga jual kain tenun ikat mengikuti apa yang dilakukan pesaing, dalam menjalankan usaha kain tenun ikat tidak terlepas dari permasalahan harga. Maka dari itu persaingan harga pasar memiliki pengaruh positif terhadap penentuan harga jual.

Hipotesis
Ho1	: biaya produksi Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).
Ha1 	: biaya produksi Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).
	Ho1	: motif Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).

Ha1 	: motif Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).
	Ho1	: bahan baku pewarna yang digunakan pada Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).

Ha1 	: bahan baku pewarna yang digunakan pada Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).
	Ho1	: ukuran Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).

Ha1 	: ukuran Kain Tenun Ikat Sumba Timur (X1) berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).
	Ho1	: persaingan harga pasar (X1) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).

Ha1 	: persaingan harga pasar (X1) berpengaruh terhadap penentuan harga jual (Y).

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Palumarung, dan Desa Hibu Wundu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Responden dalam penelitian ini adalah para pengrajin atau pelaku usaha kain tenun ikat Sumba Timur. Penarikan sampel dilakukan secara purposive dengan mengunakan teknik convinience sampling. Penarikan sampel secara purposive ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan seperti halnya sampel diambil berdasarkan  kriteria sebagai berikut:
	Pengrajin kain tenun ikat yang masih aktif dan masih melakukan proses produksi usaha kain tenun ikat.

Pengrajin kain tenun ikat baik sebagai pekerja utama maupun sebagai pekerja sampingan pada usaha kain tenun ikat.

Jenis Data dan Sumber Data
Data Primer
Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh oleh penulis yang bersumber dari lokasi penelitian.
	Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh oleh penulis, melainkan diperoleh dari pihak lain atau bersumber dari berbagai media seperti, buku, jurnal, skripsi dan internet yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dijalankan.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :
Studi perpustakaan yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan berbagai informasi dan buku para ahli, serta mencari referensi dalam jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang diberikan dalam bentuk pertanyaan kepada para pengrajin kain tenun ikat yang masih aktif atau yang masih melakukan proses produksi usaha kain tenun ikat, dan Pengrajin kain tenun ikat baik sebagai pekerja utama maupun sebagai pekerja sampingan pada usaha kain tenun ikat.

Definisi Operasional
Definisi operasianal pada variable yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
	Penentuan harga jual Kain Tenun Ikat Sumba Timur (Y) adalah kebijakan para pengrajin kain tenun ikat yang harus melalui berbagai proses yang dipertimbangkan secara matang dan terintegrasi, yaitu antara lain dimulai dari harga pesaing, minat atau permintaan konsumen, dan keuntungan atau laba yang diinginkan oleh para pelaku usaha.
	Biaya produksi (X1), adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh pengrajin untuk memproduksi kain tenun ikat. Biaya produksi kain tenun ikat antara lain terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik.

Motif kain (X2), adalah suatu pola yang terungkap sebagai ekspresi jiwa manusia terhadap kehidupan dimasyarakat yang memiliki nilai seni yang tinggi. Motif kain tenun ikat Sumba Timur terdiri dari berbagai jenis yang memiliki ciri khas dan tingkat kesulitannya masing-masing. Pembuatan atau pemilihan motif yang terdapat pada kain tenun ikat harus mempertimbangkan selera konsumen guna menarik minat pembeli dipasaran.
Bahan baku pewarna (X3), adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur. Bahan baku pewarna kain tenun ikat terdiri dari dua jenis zat pewarna yaitu zat pewarna alam dan zat pewarna sintetik. Kain tenun ikat dengan zat pewarna alam lebih digemari karena menimbulkan efek khas yang tidak dapat ditiru  oleh zat pewarna sintetik. Ketersediaan bahan baku zat pewarna alam yang semakin hari kian menurun dan susah didapatkan tentu saja membuat kain tenun dengan bahan baku zat pewarna alam memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kain tenun dengan bahan baku zat pewarna sintetik yang mudah diperoleh dipasaran.
Ukuran kain (X4), adalah bentuk produk kain tenun ikat Sumba Timur yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Selendang, Sarung (Lawu), dan Kain (Hinggi). Ketiga jenis kain tersebut memiliki ukuran yang berbeda dan membutuhkan biaya produksi yang berbeda yang akan berpengaruh pada penentuan harga jual.
Persaingan harga pasar (X5), adalah salah satu bagian penting dalam pemasaran. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produk dan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Dalam persaingan harga pasar para pelaku usaha kain tenun ikat harus memperhatikan kualitas produk, harga yang ditawarkan, dan melakukan promosi guna menarik minat konsumen dan mampu bersaing dengan produk pelaku usaha lainnya.

Instrumen Penelitian
Uji Validitas
Menurut   Ghozali   (2011)   uji   validitas   digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu   kuesioner. Kriteria untuk penilaian uji validitas adalah :
r hitung > r tabel , maka pernyataan tersebut valid. 
r hitung < r tabel , maka pernyataan tersebut tidak valid.	
	Uji reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011)   reliabilitas   sendiri   sebenarnya   adalah   alat   untuk   mengukur   suatu   kuesioner   yang   merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  ketika  jawaban  responden  terhadap  pernyataan  adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam   SPSS   diberikan   fasilitas   untuk   mengukur    reliabilitas    dengan    uji    statistik    Cronbach  Alpha  (α),  suatu  konstruk  atau variabel   dikatakan   reliabel   jika   memberikan   nilai Conbarch Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011:48).

Metode Analisa Data
Uji Asumsi Klasik
Analisis   data   dilakukan   dengan   bantuan   Metode   Regresi   Linier  Berganda,  namun  sebelum  melakukan  analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  ujinormalitas, uji  multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.
	Uji Normalitas

Uji  normalitas  untuk  mngetahui  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2011). Uji normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas data, menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria jika nilai asymp. Sig (p) > α, maka sebaran data berdistribusi normal. Pedoman pengambilan keputusan normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov adalah :
1)	Jika nilai Signifikan > 0,05 maka nilai residual berkontribusi normal.
2)	Jika nilai Signifikan < 0,05 maka nilai residual tidak berkontribusi normal.
	Uji Multikolonieritas

Uji    multikolonieritas    untuk    menguji    apakah    model    regresi    ditemukan    adanya    korelasi  antar  variabel  independent  (Ghozali,  2011).   Untuk   mendeteksi   ada   atau   tidaknya   multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan  melihat  matrik  korelasi  antar  variabel  independen.   Jika   antar   variabel   independen   tersebut  ada  korelasi  yang  cukup  tinggi  (pada  umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan adanya indikasi multikolonieritas.
	Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas, untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance    dari    residual    satu    pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Ketika  variance   dari   residual   satu   pengamatan   ke   pengamatan  lain  berbeda,  inilah  yang  disebut  dengan    heteroskedastisitas    (Ghozali,    2011).    untuk menganalisisnya, yaitu : 
	Jika    terdapat    pola    tertentu    (misalnya    bergelombang,         melebar         kemudian menyempit)   maka   mengindikasikan   telah   terjadi heteroskedastisitas. 

Jika   tidak   ada   pola   yang   jelas,   serta   titik-titik  menyebar  di  atas  dandi  bawah  angka    0    pada    sumbu    Y,    maka    tidak    terjadi heteroskedastisitas.
	Uji Regresi Linier Berganda

Model     regresi     untuk     menganalisis     pengaruh dari variabel dependen variabel bebas yaitu biaya produksi (X1), motif kain (X2), bahan baku pewarna (X3), ukuran kain (X4), dan persaingan harga pasar (X5), berpengaruh terhadap variable terikat yaitu penentuan harga jual kain tenun ikat (Y). Adapun bentuk persamaan regresi  linier  berganda  yang  terstandarisir  dan  digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
Keterangan :
			Y		      = Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat
			a		      = Nilai constan/reciprokel
			X1		        = Biaya Produksi
			X2		      = Motif Kain
			X3		      = Bahan Baku Pewarna
			X4		      = Ukuran Kain
			X5		      = Persaingan Harga Pasar
			b1, b2, b3, b4, b5     = Koefisien regresi
			e 		      = Standar error
	Uji t

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Uji t juga dapat dijelaskan sebagai pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel bebas, dengan hipotesis:
 Ho = koefisien model regresi tidak singfikan 
 Ha = koefisien model regresi singfikan
Berikut ini merupakan prosedur dari Uji t (secara parsial) adalah (Rochaety, 2007:115): 
	Membandingkan t hitung dengan t tabel.

	Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
	Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

T hitung dapat dilihat pada tabel Coefficient output statistik, sedangkan t tabel yaitu menentukan taraf signifikan 0,05 dan menghitung besarnya derajat kebebasan (DK = n-k) dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah banyaknya variabel. 
	Membandingkan taraf signifikan (sig.) penelitian dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 (5%). 

	Sig. penelitian > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
	Sig. penelitian < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

Nilai sig. penelitian bisa dilihat pada tabel Coefficient output statistik. Jika Ho ditolak, maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya Ho diterima berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas
Tingkat  validitas  dapat  diukur  dengan  membandingkat  nilai  r  hitung  (Correlation  item  total  correlation)  dengan  r  tabel  dengan  ketentuan  degree  of  freedom  (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel. r tabel dapat dihitung dengan rumus df = 30-2 dan hasil r tabel pada signifikan 0,05 adalah 0,374.
	Untuk variabel Biaya Produksi (X1) 

Indikator dengan kode X1.1 r hitungnya sebesar 0,800, X1.2 sebesar 0,831, X1.3 sebesar 0,821, X1.4 sebesar 0,844, X1.5 sebesar 0,708, dengan demikian r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel sebesar 0,374 sehingga kesimpulannya Valid.
	Untuk variabel Motif Kain (X2) 

Indikator dengan kode X2.1 r hitungnya sebesar 0,484, X2.2 sebesar 0,647, X2.3 sebesar 0,635, X2.4 sebesar 0,594, X2.5 sebesar 0,611, X2.6 sebesar 0,794, dengan demikian r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel sebesar 0,374 sehingga kesimpulannya Valid.
	Untuk Biaya Bahan Baku (X3) 

Indikator dengan kode X3.1 r hitungnya sebesar 0,787, X3.2 sebesar 0,689, X3.3 sebesar 0,697, X3.4 sebesar 0,746, X3.5 sebesar 0,787, dengan demikian r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel sebesar 0,374 sehingga kesimpulannya Valid.
	Untuk variabel Ukuran Kain (X4) 

Indikator dengan kode X4.1 r hitungnya sebesar 0,794, X4.2 sebesar 0,811, dengan demikian r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel sebesar 0,374 sehingga kesimpulannya Valid.
	Untuk variabel Persaingan Harga Pasar (X5) 

Indikator dengan kode X5.1 r hitungnya sebesar 0,454, X5.2 sebesar 0,940, X5.3 sebesar 0,874, X5.4 sebesar 0,819, dengan demikian r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel sebesar 0,374 sehingga kesimpulannya Valid.
	Untuk variabel Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat (Y) 

Indikator dengan kode Y.1 r hitungnya sebesar 0,675, Y.2 sebesar 0,638, Y.3  sebesar 0,610, Y.4 sebesar 0,661, Y.5 sebesar 0,672, Y.6 sebesar 0,726, Y.7 sebesar 0,673, dengan demikian r hitung masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel sebesar 0,374 sehingga kesimpulannya Valid.
Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas menunjukan bahwa nilai Cronbach Alpha dari tiap-tiap konstruk atau variabel lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel tersebut adalah reliabel atau handal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebagai berikut: Variabel Biaya Produksi (X1) nilai Cronbach Alpha sebesar 0,858, Motif Kain (X2) sebesar 0,680, Bahan Baku Pewarna (X3) sebesar 0,787, Ukuran Kain (X4) sebesar 0,448, Persaingan Harga Pasar (X5) sebesar 0,803, dan Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat (Y) sebesar 0,761.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji  normalitas  untuk  mngetahui  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  2011).
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


Unstandardized Residual
N
40
Normal Parametersa,b
Mean
.0000000

Std. Deviation
2.39040082
Most Extreme Differences
Absolute
.141

Positive
.128

Negative
-.141
Test Statistic
.141
Asymp. Sig. (2-tailed)
.045c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
       Sumber: Data diolah SPSS 25, 2021
Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,45 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berkontribusi normal.
	Uji Multikolinearitas

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta


Tolerance
VIF
1
(Constant)
24.971
7.366

3.390
.002



TX1
-.114
.222
-.092
-.513
.611
.890
1.124

TX2
.083
.197
.074
.423
.675
.919
1.088

TX3
.003
.204
.002
.013
.990
.895
1.117

TX4
-.349
.591
-.108
-.590
.559
.856
1.169

TX5
.048
.247
.035
.194
.848
.864
1.158
a. Dependent Variable: TY
     Sumber: Data diolah SPSS 25, 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas dalam variable bebas tidak terjadi multikolinearitas, karena semua variable bebas memiliki nilai tolerance > 0,09 dan nilai variance Inflation Factor (VIF) < 0,09.






	Uji Heteroskedastisitas
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Sumber: Data diolah SPSS 25, 2021
Dari gambar grafik Scatterplot yang di tampilkan untuk uji hetoroskesdatisitas menunjukan bahwa titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak berbentuk pola yang jelas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah (heteroskesdastisitas) terhadap model regresi sehingga model ini dapat digunakan dalam menganalisis Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat (Y).
Hasil Uji Hipotesis
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta


1
(Constant)
24.971
7.366

3.390
.002

Biaya Produksi
-.114
.222
-.092
-.513
.611

Motif Kain
.083
.197
.074
.423
.675

Bahan Baku Pewarna
.003
.204
.002
.013
.990

Ukuran Kain
-.349
.591
-.108
-.590
.559

Persaingan Harga Pasar
.048
.247
.035
.194
.848
a. Dependent Variable: Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat
Sumber: Data diolah SPSS 25, 2021
Model data regresi yang berbentuk adalah sebagai berikut:       	
Y = 24,971 + 0,114 + 0,083 + 0,003 + 0,349 +   0,048 + e
Artinya yaitu:
	Nilai konstanta sebesar 24,971 yang menunjukan bahwa apabila variabel biaya produksi, motif kain, bahan baku pewarna, ukuran kain, dan persaingan harga pasar nol, maka angka 24,971 tidak ada artinya.

Nilai koefisien regresi variabel biaya produksi sebesar 0,114, menunjukan bahwa variabel biaya produksi meningkat, maka variabel penentuan harga jual pada kain tenun ikat akan naik sebesar 0,114.
Nilai koefisien regresi variabel motif kain sebesar 0,083, menunjukan bahwa variabel motif kain meningkat, maka variabel penentuan harga jual pada kain tenun ikat akan naik sebesar 0,083.
Nilai koefisien variabel bahan baku pewarna sebesar 0,003, menunjukan bahwa variabel bahan baku pewarna meningkat, maka variabel penentuan harga jual pada kain tenun ikat akan naik sebesar 0,003.
Nilai koefisien regresi variabel ukuran kain sebesar 0,349, menunjukan bahwa variabel ukuran kain meningkat, maka variabel penentuan harga jual pada kain tenun ikat akan naik sebesar 0,349.
	Nilai koefisien regresi variabel persaingan harga pasar sebesar 0,048, menunjukan bahwa variabel persaingan harga pasar meningkat, maka variabel penentuan harga jual pada kain tenun ikat akan naik sebesar 0,048.

Uji T
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta


1
(Constant)
24.971
7.366

3.390
.002

Biaya Produksi
-.114
.222
-.092
-.513
.611

Motif Kain
.083
.197
.074
.423
.675

Bahan Baku Pewarna
.003
.204
.002
.013
.990

Ukuran Kain
-.349
.591
-.108
-.590
.559

Persaingan Harga Pasar
.048
.247
.035
.194
.848
a. Dependent Variable: Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat
              Sumber: Data diolah SPSS 25, 2021
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui hasil sebagai berikut:
	Biaya produksi menunjukan nilai signifikan 0,611 > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel biaya produksi terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat Sumba Timur di Kecamatan Kambera Desa Palumarung.

Motif kain menunjukan nilai signifikan 0,675 > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motif kain terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat Sumba Timur di Kecamatan Kambera Desa Palumarung.
Bahan baku pewarna menunjukan nilai signifikan 0,990 > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bahan baku pewarna terhadap penentuan harga jual kain tenun ika Sumba Timur di Kecamatan Kambera Desa Palumarung.
Ukuran kain menunjukan nilai signifikan 0,559 > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel ukuran kain terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat Sumba Timur di Kecamatan Kambera Desa Palumarung.
Persaingan harga pasar menunjukan nilai signifikan 0,848 > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persaingan harga pasar terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat Sumba Timur di Kecamatan Kambera Desa Palumarung.



Pembahasan
Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pengaruh biaya produksi, motif kain, bahan baku pewarna, ukuran kain dan persaingan harga pasar terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat Sumba Timur, diperoleh hasil dari kelima variabel bebas yaitu biaya produksi, motif kain, bahan baku pewarna, ukuran kain, dan persaingan harga pasar tidak signifikan berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat Sumba Timur di Kecamatan Kambera Desa Palumarung. 

Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahawa biaya produksi tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil uji t yang nilai signifikan 0,611 tidak kurang dari  0,05.
Tetapi pada kenyataan yang sering kita temui dan pada penenlitian yang saya jalani dapat dilihat bahwa biaya produksi sangat berpengaruh pada penentuan harga jual kain tenun ikat, karena biaya produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha atau pengrajin kain tenun ikat dalam proses produksi untuk menghasilkan produk kain tenun ikat yang nantinya akan dijual atau dipasarkan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diharapkan melalui penentuan harga jual produk yang tepat. 
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elen, 2017) yang menunjukan bahwa biaya produksi Kain Tenun Ikat Sumba Timur memiliki pengaruh positif terhadap penentuan harga jual dan dalam penelitian (Alfonsius, 2019) menunjukan hal serupa bahwa biaya produksi Kain Tenun Ikat Sumba Timur memiliki pengaruh positif pada penentuan harga jual.

Pengaruh Motif Kain Terhadap Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahawa motif kain tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil uji t yang nilai signifikan 0,675 tidak kurang dari  0,05.
Tetapi pada kenyataan yang sering kita temui dan pada penelitian yang saya jalani dapat dilihat bahwa motif kain sangat berpengaruh pada penentuan harga jual kain tenun ikat, karena Tenun Ikat Sumba Timur memiliki makna sosial dan religius yang sangat tinggi. Kepercayaan setempat, status sosial, hubungan kekrabatan, nuansa dan kenangan peristiwa, hingga ungkapan rasa dan keadaan alam sekitar, semuannya memiliki motifnya sendiri dalam Kain Tenun Ikat Sumba.  Motif atau ragam hias pada Kain Tenun Ikat memiliki makna yang melekat bersama kain, pemakai atau pemiliknya itu sendiri. Motif kain tenun ikat Sumba Timur terdiri dari banyak jenis yang membuat kain tenun ikat Sumba Timur memiliki motif yang sangat beragam dan memiliki tingkat kesulitan pembuatannya masing-masing.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elen, 2017) menunjukan bahwa motif dan kualitas warna pada Kain Tenun Ikat berpengaruh positif pada penentuan harga jual.

Pengaruh Bahan Baku Pewarna Terhadap Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahawa bahan baku pewarna tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil uji t yang nilai signifikan 0,990 tidak kurang dari  0,05.
Tetapi pada kenyataan yang sering kita temui dan pada penelitian yang saya jalani dapat dilihat bahwa bahan baku pewarna sangat berpengaruh pada penentuan harga jual kain tenun ikat kerena produk kain tenun ikat Sumba Timur dengan bahan baku pewarnaan alam sangat digemari karena menimbulkan efek khas yang tidak dapat ditiru oleh zat warna sintetis. Hal inilah yang mendukung kain tenun ikat sebagai produk eksklusif yang banyak diminati orang.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imelda, 2019) menunjukan bahwa bahan baku pewarna yang digunakan pada Kain Tenun Ikat Sumba Timur memiliki pengaruh positif terhadap penentuan harga jual.

Pengaruh Ukuran Kain terhadap Penetapan Harga Jual Kain Tenun Ikat
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahawa bahan ukuran kain tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil uji t yang nilai signifikan 0,559 tidak kurang dari  0,05.
Tetapi pada kenyataan yang sering kita temui dan pada penelitian yang saya jalani dapat dilihat bahwa ukuran kain sangat berpengaruh pada penentuan harga jual kain tenun ikat kerena ukuran produk kain tenun ikat Sumba Timur terdiri dari tiga jenis yaitu sarung, selimut dan selendang, yaitu selendang dengan rata-rata ukuran 1 x 0,6 m, sarung dengan ukuran 2 x 1 m sampai 2,5 x 1 m dan kain dengan ukuran 3 x 1,5 m. Ketiga jenis produk tersebut membutuhkan biaya produksi yang berbeda-beda dan harga jual yang juga berbeda.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfonsius, 2019) menunjuka bahwa ukuran Kain Tenun Ikat memiliki pengaruh positif pada penentuan harga jual.

Pengaruh Persaingan Harga Pasar Terhadap Penetapan Harga Jual Kain Tenun Ikat
Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahawa persaingan harga pasar tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil uji t yang nilai signifikan 0,848 tidak kurang dari  0,05.
Tetapi pada kenyataan yang sering kita temui dan pada penelitian yang saya jalani dapat dilihat bahwa persaingan harga pasar sangat berpengaruh pada penentuan harga jual kain tenun ikat kerena persaingan harga pasar merupakan hal yang wajar dalam berbisnis. Dalam berbisnis perusahaan akan mencoba mempertahankan eksistensinya dan akan selalu berusaha memperluas pasar perdagangannya.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zuriah, 2019) menunjukan penentuan harga jual kain tenun ikat mengikuti apa yang dilakukan pesaing, dalam menjalankan usaha kain tenun ikat tidak terlepas dari permasalahan harga. Maka dari itu persaingan harga pasar memiliki pengaruh positif terhadap penentuan harga jual.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini yang telah di jelaskan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
	Biaya Produksi (X1) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat (Y).

Motif Kain (X2) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat (Y).
Bahan baku pewarna (X3) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat (Y).
Ukuran kain (X4) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat (Y).
Persaingan harga pasar (X5) tidak berpengaruh terhadap penentuan harga jual kain tenun ikat (Y).

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalani dan kesimpulan yang telah didapat, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :
	Dalam menjalankan usaha kain tenun ikat para pelaku usaha harus perlu membudidayakan bahan baku pewarna alami, karena biaya bahan baku pewarna alami  sangat mahal sehingga berpengaruh terhadap penentuan harga jual. Jika pelaku usaha bisa menghasilkan sendiri bahan baku pewarna maka akan mengurangi biaya produksi.

Pengrajin kain tenun ikat harus memiliki keterampilan disetiap teknik pembuatan kain tenun ikat, pengrajin harus memiliki ketrampilan dalam mendasain motif dan perpaduan warna, dan pengrajin harus memiliki persediaan dalam ukuran kain tenun ikat supaya penentuan harga jual kain tenun ikat dalam ukuran tetap stabil guna tetap menghasilkan produk kain tenun ikat yang memiliki nilai saing yang tinggi dipasaran.
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