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ABSTRAKSI 
 

Dalam memasuki era globalisasi yang menghadapkan tenaga kerja pada kondisi 
persaingan yang sangat tajam tidak hanya dalam ruang lingkup lokal, regional tetapi juga 
global. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas guna 
menghadapi persaingan kerja yang makin ketat. Tenaga kerja yang merupakan modal 
fisik pembangunan harus memiliki potensi dan kualitas yang baik guna pencapaiannya 
target pembangunan. Tenaga kerja sebagai penggerak roda perekonomian dan 
pembangunan haruslah memiliki kualitas manusia yang tinggi guna mengatasi persaingan 
yang makin ketat, produktivitas menjadi indikator kualitas tenaga kerja. Manusia yang 
berkualitas memiliki produktivitas yang tinggi sehingga ia mampu untuk menghasilkan 
output yang ditargetkan. Pembangunan sangat bergantung pada manusia – manusia yang 
produktif dengan demikian perlu ditingkatkannya manusia – manusia Indonesia dari segi 
kualitas sumber daya manusiannya agar lebih produktif. 

 Pencapaian tenaga kerja yang produktif dapat dilakukan dengan berbagai 
macam cara, Pemerintah sebagai pengawas, pelaksana sekaligus pelindung pembangunan 
melalui undang- undang dapat mengarahkan pengusaha untuk dapat ikut berpartisipasi 
dalam mewujudkan kesuksesan pembangunan  dengan cara ikut meningkatkan 
produktivitas karyawannya. Dalam prakteknya terdapat beberapa variabel yang dapay 
dijadikan stimulus untuk meningkatkan produktivitas yaitu : pendidikan latihan, 
tunjangan gizi, kondisi lingkungan kerja dan gender. Kekempat variabel tersebut 
memiliki faktor penentu untuk mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 

Dapat diketahui melalui hasil dari t test antara X1 (pendidikan latihan) dengan Y 
(produktivitas kerja) menunjukkan Sig t < 5 % (0,041< 0,05) maka pengaruh X1 
(pendidikan latihan) adalah signifikan pada tingkat kesalahan α = 5%. Sedangkan untuk 
X2 (tunjangan gizi) dengan Y (produktivitas kerja) menunjukkan Sig t < 5 % (0,037 < 
0,05) maka pengaruh X2 (tunjangan gizi) adalah signifikan pada tingkat kesalahan α = 5%. 
Untuk variabel kondisi lingkungan melalui t test antara X3 (kondisi lingkungan kerja) 
dengan Y (produktivitas kerja) menunjukkan Sig t < 5 % (0,000 < 0,05) maka pengaruh 
X3 (kondisi lingkungan kerja) adalah signifikan pada tingkat kesalahan α = 5%. Dan 
untuk variabel gender melalui t test antara X4 (gender) dengan Y (produktivitas kerja) 
menunjukkan Sig t < 5 % (0,014< 0,05) maka pengaruh Xa (gender) adalah signifikan 
pada tingkat kesalahan α = 5%. 
   Hasil penelitian dari ketiga variabel menunjukana bahwa kondisi lingkungan kerja 
memiliki pengaruh yang dominan  terhadap produktivitas daripada ketiga variabel yang 
lain. 
 
 
 
Kata kunci : Tenaga Kerja, Produktivitas, Pendidikan latihan, Tunjangan gizi, Kondisi 
Lingkungan Kerja dan Gender . 

 
 



BAB I  

PENDAHULUAN 

  

I.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri  merupakan salah satu aset 

terpenting bagi pembangunan, peranan sumber daya manusia bagi pembangunan tidak 

hanya dilihat dari hasil produktifitas kerja tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang 

dihasilkan. Bahkan lebih jauh keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

keunggulan daya saing manusianya, bukan ditentukan lagi oleh sumber daya alamnya. 

Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia suatu negara akan semakin kuat 

daya saing negara tersebut. 

Terlebih lagi realitas saat ini, dunia memasuki era globalisasi yang 

menghadapkan tenaga kerja pada kondisi persaingan yang sangat tajam tidak hanya 

dalam ruang lingkup lokal, regional tetapi juga global. Maka dari itu dibutuhkan sumber 

daya manusia yang berkualitas guna menghadapi persaingan kerja yang makin ketat. 

Tenaga kerja yang merupakan modal fisik pembangunan harus memiliki potensi dan 

kualitas yang baik guna pencapaiannya target pembangunan. Selama ini pembangunan 

hanya difokuskan pada pembangunan fisik dan mengabaikan faktor-faktor non fisik yang 

justru memiliki potensi yang cukup besar untuk keberhasilan pembangunan. Smith dan 

Mill (Todaro, 1995:391) menyatakan dalam pembangunan ekonomi perlu pula 

memperhitungkan faktor non ekonomi yaitu kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, 

adat istiadat, budaya usaha dan corak kelembagaan masyarakat 

Pendekatan pembangunan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia 

daerah dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan, pelatihan, peningkatan gizi dan 

kesehatan terpadu. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai bagian 

pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial. Karena itu 

investasi di bidang sumber daya manusia dipandang sangat penting. 



Peningkatan sumber daya manusia utamannya bertitik tolak pada upaya 

pembangunan di bidang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia didasarkan 

pada kenyataan bahwa perbaikan “human factor” akan memberikan kontribusi yang besar 

pada laju pembangunan sehingga peningkatan sumber daya manusia dipandang sebagai 

kunci keberhasilan dalam pembangunan yang dapat menjamin kemajuan dan kestabilan 

ekonomi. 

Jika melihat sumber daya manusia Indonesia saat ini memang masih jauh dari 

yang diharapkan dari target pembangunan, Saat ini saja wajib belajar yang dicanangkan 

pemerintah masih menemui banyak kendala. Disamping itu jaminan sosial pemerintah 

untuk kesehatan dan perbaikan gizi juga masih terhimpit oleh dana yang dianggarkan 

pemerintah. Kondisi ini juga diperparah kondisi perekonomian yang tidak stabil sehingga 

keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah belum dapat membantu sektor pendidikan 

yang masih terpuruk dengan banyaknya anak putus sekolah, terlantarnya sarana dan 

prasarana pendidikan serta penundaan program – program pemerintah yang berkaitan 

dengan perbaikan kesehatan dan gizi masyarakat. Kondisi negatif dalam  proses 

pembangunan ini memang selalu muncul atau mengalami peningkatan saat kondisi 

perekonomian fluktuatif, sebab setiap ketidakstabilan ekonomi terjadi tingkat kemiskinan 

akan mengalami kenaikan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas sumber daya 

manusia yang semula berada pada jalur atau proses pengembangan oleh pemerintah, 

kemudian terhempas jatuh kembali pada kondisi semula sebelum diberdayakan, sehingga 

upaya yang dilakukan pemerintah selama ini menjadi sia – sia. Kemiskinan memang 

merupakan musuh utama pembangunan sebab memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap mutu atau kualitas manusia. Kemiskinan menyebakan kemunduran atau 

lemahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi ketidak berdayaan dapat 

menjerumuskan manusia pada situasi yang melemahkan mentalitas kehidupan manusia. 

Tenaga kerja sebagai penggerak roda perekonomian dan pembangunan haruslah 

memiliki kualitas manusia yang tinggi guna mengatasi persaingan yang makin ketat, 

produktivitas menjadi indikator kualitas tenaga kerja. Manusia yang berkualitas memiliki 



produktivitas yang tinggi sehingga ia mampu untuk menghasilkan output yang 

ditargetkan. Pembangunan sangat bergantung pada manusia – manusia yang produktif 

dengan demikian perlu ditingkatkannya manusia – manusia Indonesia dari segi kualitas 

sumber daya manusiannya agar lebih produktif. 

PT. Inka Manunggal Mandiri merupakan salah satu dari banyak perusahaan 

manufaktur yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sumber daya manusia Indonesia 

saat ini. Salah satunya dengan memperhatikan kondisi produktivitas tenaga kerjanya yang 

juga merupakan input produksi. PT Inka diduga memiliki tenaga kerja yang kondisinya 

positif diwakili oleh keempat variabel yang diteliti. Produktivitas merupakan tolok ukur 

yang sempurna untuk menunjukan nilai positif dari tenaga kerja. Tenaga kerja yang 

produktif dimungkinan dapat dipengaruhi oleh keempat variabel yang merupakan faktor 

penentu. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Denagn demikian penelitian ini mengambil 

judul “Pengaruh Pendidikan Latihan, Tunjangan Gizi, Kondisi Lingkungan Kerja 

dan Gender terhadap Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada 

Tenaga Kerja Perusahaan Korek Api  “PT. Inka Mandiri Manunggal” Kediri )”. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah variabel pendidikan latihan, tunjangan gizi, kondisi lingkungan kerja dan 

gender memiliki pengaruh yang signifikan secara stimultan dan parsial terhadap 

peningkatan produktivitas tenaga kerja ? 

2. Diantara variabel pendidikan latihan, tunjangan gizi, kondisi lingkungan kerja dan 

gender manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi peningkatan 

produktivitas tenaga kerja? 

 

I.3. Tujuan Penelititan 



1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel pendidikan latihan, tunjangan 

gizi, kondisi lingkungan kerja dan gender terhadap produktivitas tenaga kerja. 

2. Untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

produktivitas tenaga kerja 

 

I.4. Batasan Masalah 

1. Untuk membedakan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan variabel 

tingkat upah, masa kerja dan usai kerja dengan metode kuantatif, maka penulis 

mencoba membandingkan sekaligus membatasi penelitian ini hanya pada 4 

varibel yang terdiri dari ; pendidikan latihan, tunjangan gizi, kondisi lingkungan 

kerja dan gender dengan metode kuantitatif. 

 

I.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan 

wawasan di bidang sumber daya manusia. 

2. Bagi PT. Inka Mandiri Manunggal Kediri dapat  memberikan resensi atau 

masukan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan produktivitas tenaga 

kerja.  

3. Bagi pihak lain penelitian ini dapat disajikan sebagai salah satu referensi atau 

sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut terutama permasalahan 

yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Dalam setiap gerak langkah pembangunan diharapkan akan mencapai target yang 

optimal. Target ini bisa tercapai bila didukung oleh sumber daya yang cukup baik materi 

maupun nonmateri. Manusia merupakan salah satu sumber daya produksi yang berperan 

sebagai modal sentral pembangunan. Manusia memiliki potensi fisik dan non fisik dan 

darinya diperoleh sumbangan tenaga serta ide- ide pemikiran dan gagasan yang berasal 

dari olah pikirnya. Dengan kata lain manusia merupakan modal dasar pembangunan 

(fondasi pembangunan). 

Pentingnya kedudukan sumber daya manusia dalam tercapainya target 

pembangunan baik di saat ini maupun masa yang akan datang harus disadari oleh setiap 

pihak yang berperan dalam pembangunan, khususnya pada saat – saat ini, permasalahan 

menyangkut pendayagunaan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang baik selalu menjadi topik hangat untuk diberbagai kesempatan. Namun 

sebelum dibahas lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas SDM perlu diketahui 

pengertian arti dan makna sumber daya manusia. 

Menurut Sosilo Martoyo (1987:4) sumber daya manusia atau human resourches 

merupakan hasil akal budi manusia jerih payah dan perjuangan yang berat. 

Dalam Payaman J. Simanjuntak (1985:1) sumber daya manusia mengandung 

dua pengertian. Pertama sumber daya manusia (SDM) mengandung  

usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, dalam arti 

sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam 

waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Pengertian yang kedua sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu 

bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu 

melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, bahwa kegiatan tersebut 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan masyarakat.  



Kedua pengertian SDM tersebut mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah 

penduduk yang mampu bekerja dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan 

diberikan untuk produksi. 

Menurut Soeroto (1987:4) sumber daya manusia disebut sebagai kegiatan 

manusia yang produktif kepada masyarakat. Produktivitas ini perlu digali terus sebab 

seberapapun kayanya suatu bangsa dalam sumber daya alamnya tanpa dukungan dari 

kualitas sumber daya manusia sebagi faktor yang vital yang mengelolanya, maka sumber 

daya alam yang melimpah akan sia – sia dan tidak memberi manfaat lebih efektif dan 

efisien 

Jadi inti dari sumber daya manusia adalah semua kegiatan dan potensi manusia 

yang produktif yang dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan hidup yang berupa 

kebutuhan materi dan non materi demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa SDM mencakup semua aspek – aspek kemampuan dan 

potensi yang dimiliki individu. 

 

 

2.1.1. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan manusia yang bisa 

memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya guna memperlancar pembangunan. 

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa aspek kualitas sangat penting, sebab cepat, lambat 

atau lancar tidaknya pembangunan dipengaruhi hal tersebut.  

Manusia yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, 

perlu diketahui ciri ciri manusia yang berkualitas. Secara garis besar kualitas manusia 

dapat dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu : 

1. Kualitas fisik mencerminkan ciri – ciri kualitas lahiriah, seperti keserasian 

tinggi dan berat badan, daya fisik yang dimiliki, tingkat kesegaran dan 

kesehatan jasmani, tingkat konsumsi pangan yang bergizi dan lain – lain. 

2. Kualitas non fisik yang mencerminkan kualitas batiniah, sperti kualitas pribadi 

yang melekat pada diri seseorang, kualitas kalayakan sperti tercermin pada 



produktivitas, disiplin kerja, keswadayaan, keswakarkasaan dan wawasan 

masa depan. Kualitas spiritual yang berpangkat pada iman dan budi pekerti, 

kualitas rasional akal dan kualitas berbangsa (Syamsuddin 1999:39) 

Dalam pandangan sosial pembangunan menurut Selo Soemardjan, manusia yang 

berkualitas harus memiliki ciri – ciri : 

Pertama, manusia itu harus memiliki kepercayaan atas dirinya sendiri . Dia tidak 

boleh dihinggapi rasa rendah diri (Infeority complex) yang menimbulkan rasa pasrah atau 

menyerah pada nasib, sehingga dia menjadi pasif atau apatis terhadap kemungkinan 

perbaikan nasibnya. Dengan percaya terhadap dirinya sendiri (self confidences), manusia 

mempunyai kemampuan watak, bahwa ia mampu mengatur dan mengurus kehidupannya 

ditengah – tengah masyarakat. 

Kedua, manusia pembangunan harus memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki 

nasibnya, rasa bahagia yang dapat menghidupkan semangatnya bukan karena dia puas 

menikmati hidup yang sedang dialami. Rasa bahagia ini diperoleh karena dia 

mendapatkan kesempatan dan mampu berusaha mengarah pada tujuan hidup yang 

menurut anggapnnya lebih tinggi daripada yang telah dicapai. Kalau kesempatan yang 

diinginkan itu tidak dengan sendirinya datang kepadanya, maka ia akan menciptakan 

kesempatan yang dinginkannya itu. 

Ketiga, terdorong akan keinginan yang tidak kunjung padam untuk memperbaiki 

nasib hidupnya, maka manusia pembangunan mempunyai watak dinamis sehingga ia : 

a. Pandai memanfaatkan setiap kesempatan yang menguntungkan baginya. 

b. Mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapi. 

c. Selalu siap menghadapi perubahan – perubahan sosial budaya yang terjadi di 

dalam masyarakat. 

Keempat, manusia pembangunan harus bersedia dan mampu bekerja sama dengan 

manusia lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak dan kewajiban masing – 

masing pihak. 



Kelima, manusia pembangunan diharapkan memiliki watak yang sama bermoral 

tinggi, antara lain, jujur selalu menepati janji, serta menghormati hak dan kepentinagn 

orang lain. (Abdul Hakim,1995:56)  

Dalam  kontes ekonomi Manusia merupakan faktor yang sangat penting selain 

tanah, teknologi dan modal, Oleh sebab itu, bila produktivitas ditingkatkan, maka selain 

modal dan menambah input untuk meningkatkan sumber daya alam, kualitas sumber 

daya manusia perlu juga ditingkatkan dan secara teoritis diyakini bahwa tersediannya 

sejumlah sumber daya manusia yang tidak berkualitas tidak akan menghasilkan keluaran, 

output yang optimum. Effendi (1995:6) 

Jadi dari dua poin diatas dapat diambil intinya bahwa secara sosial kualitas 

manusia yang baik adalah manusia yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya bagi 

dirinya sendiri , masyarakat dan bangsanya terutama dalam konteks pembangunan. 

Kaitannya dalam perekonomian manusia yang berkualitas adalah manusia yang produktif 

dalam arti menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang menunjang pembangunan. 

Nilai kualitas tersebut terkait akan peningkatan dalam pengelolaan potensi yang 

dimilikinya dan potensi tersebut menghasilkan output optimal yang bernilai ekonomis 

tinggi. 

 

2.2.      Pendekatan Teori Human Capital 

Konsep investasi sumber daya manusia dikaji sejak zaman klasik, Asumsi dasar 

teori human capital adalah seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui 

pendidikan. Menurut  Payaman J. Simanjuntak (1985:69) Penerapannya investasi ini 

hampir sama dengan investasi dibidang usaha yaitu mengorbankan konsumsi pada saat 

investasi dilakukan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi beberapa 

waktu kemudian, sedangkan investasi  sumber daya yang dikorbankan sejumlah biaya 

(cost)  dan kesempatan memperoleh investasi, yang diperoleh sebagai imbalannya adalah 

tingakat penghasilan yang lebih tinggi agar mampu mencapai tingkat konsumsi yang 

lebih tinggi  pula.  



Dalam pendekatan teori human capital penerapannya dapat dapat dilakukan dalam 

hal, seperti : (1) pelatihan, (2) tunjangan gizi, (3) kondisi lingkungan kerja, (4) gender. 

2.2.1. Pendidikan Latihan 

Menurut Payaman J. Simanjuntak pendidikan dan latihan merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan 

pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan 

bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.  

Pelatihan adalah salah satu aspek human capital. Latihan dapat dilakukan didalam 

maupun diluar pekerjaan. Latihan yang dilakukan diluar pekerjaan umumnya bersifat 

formal. Latihan yang dilakukan diluar pekerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan 

keterampilan tenaga kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Peningkatan secara 

horizontal berarti memperluas aspek – aspek atau jenis pekerjaan yang diketahui. 

Peningkatan secara vertikal berarti memperdalam pengetahuan mengenai suatu 

bidang tertentu. Bila pelatihan formal seperti itu benar – benar dikaitkan dengan 

penggunaannya dalam pekerjaan sehari – hari maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

produktivitas seseorang juga berbanding lurus dengan jumlah dan lamanya pelatihan 

formal yang diperoleh. Kemudian untuk latihan non formal dilakukan  melalui 

pengalaman kerja. Payaman J. Simanjuntak (1985:74) 

Hubungan pelatihan dengan produktivitas kerja juga tercermin dalam tingkat 

penghasilan. Dengan melatih keterampilan timbul efektivitas waktu sehingga 

produktivitas meningkat saat produktivitas meningkat maka tingkat penghasilan juga 

akan meningkat. Dalam prakteknya latihan diukur dalam bentuk lamanya kerja atau 

pengalaman kerja. Masa kerja seseorang sulit untuk diukur atau diacat melalui survei. 

Maka penggunaan tingkat umur sering dianggap sebagai indikator masa kerja yaitu, umur 

pada tahun yang berlaku dikurangi umur pada saat mulai bekerja. 

Namun dalam penelitian ini mencoba membuktikan korelasi antara produktivitas 

dengan pelatihan. Keterampilan diindkatori dengan tingkat keterampilan. Pengaruh 

tingkat keterampilan tenaga kerja atau karyawan beperngaruh pada produktivitas mereka. 

2.2.2. Tunjangan gizi  



Tunjangan gizi menurut Payaman (1985:83) sangat penting untuk meningkatkan 

produktivitas kerja, Oleh sebab itu cost yang dikeluarkan untuk peningkatan tunjangan 

gizi dapat dipandang sebagai salah satu aspek human capital. 

Tunjangan gizi berhubungan dengan kesehatan tenaga kerja, tenaga kerja yang 

memiliki tunjangan gizi yang baik akan pengaruh pada tingkat kesehatannya yang baik 

pula. Antara tunjangan gizi dan kesehatan memiliki hubungan yang kuat dan  positif. 

Peningkatan tunjangan gizi ataupun kesehatan dapat diberikan melalui sebuah tunjangan 

atau jaminan. 

Pengalaman menunjukan bahwa perbaikan kualitas hidup melalui jaminan gizi 

ternyata menghasilkan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Perbaikan kualitas ini 

kemudian meningkatkan produktivitas seseorang yang selanjutnya meningkatkan taraf 

hidupnya.  

Implikasi dari penerapan teori human capital dibidang gizi adalah perlunya usaha 

– usaha memerangi kemiskinan guna peningkatan kualitas hidup dan sumber daya 

manusianya. 

Dalam implementasinya peningkatan tunjangan gizi dalam suatu perusahaan 

diberikan dapat berupa insentif gizi diluar gaji atau tunjangan gizi. Dua hal tersebut 

cukup untuk memberikan jaminan terpenuhinya gizi tenaga kerja sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kemampuan fisik dari tenaga kerja. Dalam 

penelitian ini hubungan antara tunjangan gizi dan produktivitas dinidikatori oleh insentif 

gizi  yang berpengaruh pada produktivitas karyawan. 

 

2.2.3. Kondisi Lingkungan Kerja, 

Kondisi lingkungan kerja yang berbeda di setiap perusahaan dapat memberikan 

tingkat utility yang berbeda juga bagi setiap karyawan. Kondisi lingkungan kerja dalam 

hal ini dapat mencakup lokasi perusahaan dan jaraknya dari tempat tinggal, kebersihan 

kualitas supervisi, teman – teman sekerja, reputasi perusahaan dan sebagainya. Payaman 

(1985:131) 



Perbaikan lingkungan merupakan sarana pendukung guna meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara 

produksi, saran dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. Afrida (2003:39) 

Kondisi yang diharapkan masing - masing tenaga kerja memang tidak semuanya 

dapat direalisasikan, Maka perusahaan dapat mengganti ketidak nyamanan berupa benefit 

/ tunjangan diluar gaji. Hal ini sangat memungkinkan menumbuhkan motivasi kerja guna 

peningkatan produktivitas kerja. 

Hubungan antara kondisi lingkungan kerja dengan produktivitas diindikatori oleh 

tingkat kenyaman karyawan saat bekerja. 

 

2.2.4. Gender  

Menurut Afrida (2003:75) faktor tradisi, kebudayaan dan fisik menyebabkan 

terdapat perbedaan TPAK antar gender perempuan dan laki – laki. Laki – laki 

ditakdirkan lebih berat dari pada wanita. Laki – laki ditempatkan pada posisi kepala 

rumah tangga dengan tanggung jawab yang menyertainya. Perempuan tidak pantas 

untuk bekerja. Kebudayaan mengharuskan mereka memeras tenaganya tidak diarena 

pasar kerja melainkan dirumah tangga untuk kegiatan rumah tangga yang bersifat 

pemenuhan konsumsi sendiri. 

Tuntutan biologis perempuan mengakibatkan keterkaitan mereka dipasar tenaga 

kerj menjadi kurang mantab. Merreka sering disebut sebagai angkatan pekerja sekunder 

atau marjinal. Dikatakan sekunder mangigat konteks kebudayaan sekarang atau 

dikatakan marjinal karena jika terjadi perubahan sedikit saja dipasar kerja mereka keluar 

masuk pasr kerja. 

Oleh karena itu, perbedaan TPAK menurut gender  perlu diperlihatkan dan 

dibahas guna mencari kemungkinan penelusurannya. Bila dikaitkan dengan umur, pola 

TPAK dapat dilihat dalam kurva berikut,  

 

 



 

Gambar 2.1. 

 

Sumber : Payaman. J. Simanjuntak, 1985 

 

Pada umur sangat muda, TPAK perempuan lebih tinggi dari pada laki – laki. Hal 

ini memberikan sedikit informasi bahwa tenaga kerja perempuan memiliki kesempatan 

dan potensi yang besar untuk dimanfaatkan didunia kerja atau pasar kerja, sehingga 

dalam konteks TPAK permasalahan diskriminasi gender tidak memiliki pengaruh, 

Dalam artian bahwa tenaga kerja laki – laki maupun perempuan sama – sama memilki 

potensi untuk berkompetisi di pasar kerja. 

Dalam  sudut pandang Standar Requirment Job menurut Payaman(1985:118) 

Penentuan permintaan tenga kerja dapat dilihat dari karakteristik pasar kerja yng 

merupakan aktivitas mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja atau permintaan 

dan penawaran tenaga kerja dipertemukan. Dalam prosesnya kedua belah pihak 

dihadapkan pada kenyataan bahwa :  

(1) Pencari kerja memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, kemampuan, tingkat 

produktivitas kerja dan sikap pribadi yang berbeda. 

(2) Tiap lowongan kerja mempunyai sifat pekerjaan yang berlainan dan 

membutuhkan tenaga dengan tingkat pendidikan, keterampilan bahkan sikap 

pribadi yang berlainan juga. 



 Mengacu pada point kedua mendeskripsikan bahwa standar requirement job 

yang diminta perusahaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Kaitannya 

dengan gender dalam standar requirement job adalah tergantung dari permintaan atau 

kebutuhan perusahaan. Sebagai ilustrasi, Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang 

membutuhkan ketelitian, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan tenaga kerja 

perempuan lebih banyak daripada laki – laki sebab faktor ketelitian merupakan standar 

requirement yang ditetapkan perusahaan, atau perusahaan membutuhkan pengoperasi 

mesin produksi, maka perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja laki- laki lebih banyak 

dari perempuan selain mengesampingkan bahwa mengoprasikan mesin adalah alat berat 

dan cocok bagi kaum laki – laki, faktor pengoperasian mesin adalah juga standar 

requirement yang ditetapkan perusahaan. Maka jelas bahwa standar requirement yang 

dikaitkan dengan gender adalah sesuai dengan kebutuhan dan ketetapan perusahaan. 

 Dalam kaitannya dengan produktivitas juga bisa dilihat dari point yang kedua, 

Perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan sifat pekerjaannya. Gender 

disini berperan dalam kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang 

memliki sifat sesuai dengan gender. Sebagai ilustrasi, tenaga kerja yang membutuhkan 

ketelitian, jika perusahaan tersebut mengambil tenaga kerja perempuan maka 

produktivitas dari tenaga kerjanya akan meningkat sebab pada kenyataannya sifat 

ketelitian lebih dimiliki perempuan dari pada laki – laki,  Jelas output yang dihasilkannya 

dapat dimaksimalkan atau dioptimalkan. Dan terlihat bahwa dalam hal ini produktivitas 

perempuan lebih tinggi dari laki – laki. 

Penelitian ini mencoba untuk mencari hubungan produktivitas dengan gender 

tercermin dalam efisiensi waktu tenaga kerja untuk menghasilkan output yang ditargetkan 

perusahaan. Bagaimana variabel gender diukur adalah dengan keseimbangan proporsi 

karyawan sesuai jenis kelaminnya yang ditempatkan perusahaan sesuai dengan pos – pos 

pekerjaan yang telah ditentukan perusahaan atau lebih tepatnya spesifikasi pekerjaan 

sesuai gender. 

 

2.3. Pengertian Tenaga Kerja  



Sumber daya manusia yang memiliki potensi adalah manusia yang mampu bekerja 

atau mampu melakukan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan 

tersebut menghasilkan produk barang atau jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Dengan Kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk 

dalam usia kerja dinamakan tenaga kerja atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja 

didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (working-age population). Afrida (2003:19) 

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud 

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 

satu jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan 

bekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi  

Dalam BPS (2001), tenaga kerja atau man power mencakup penduduk yang sudah 

atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Tenaga kerja menurut Undang - Undang Pokok Ketenagakerjaan No 13 Tahun 

2003 bab I ketentuan umum pasal (1) : yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah 

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.  

Menurut Undang – Undang No 14 Tahun 1969 yang dimaksud dengan tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Menurut Sisdjiatmo Kusumosuwidho (1981) tenaga kerja juga dapat diartikan 

seluruh penduduk dalam suatu masyarakat yang dapat memproduksi barang dan jasa jika 

ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam 

aktivitas tersebut. 

Menurut Payaman J. Simanjuntak, tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 

antara 14-60 tahun. Tenaga kerja (man power) mencakup penduduk yang sedang bekerja, 

yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan 

mengurus rumah tangga. 



Sedangkan menurut Depnakertrans Tahun 2006 pengertian tenaga kerja ada 2 

yaitu    

1. Setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat 

2. Setiap orang laki – laki atau wanita yang berumur 15 tahun keatas yang sedang 

dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

              Menurut Kusnadi (1998 : 362) tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga 

macam apabila dilihat dari tingkat keahliannya, yaitu:  

1. Tenaga Kerja tidak ahli adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian 

dan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. 

2. Tenaga Kerja semi adalah tenaga kerja yang tidak hanya mengandalkan 

keahlian, biasanya tenaga kerja ini berada pada posisi manajemen tingkat 

bawah. 

3. Tenaga Kerja ahli adalah tenaga kerja yang mengandalkan keahlian dan 

kemampuannya, biasanya tenaga kerja seperti ini berada pada posisi 

manajemen tingkat atas. 

Dalam kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja 

menempati posisi sebagai pelaku sekaligus pemanfaat dari upaya tersebut. Sebab tenaga 

kerja merupakan manusia yang aktif berproduksi baik barang maupun jasa yang 

menunjang terlaksananya pembangunan. Tiap upaya yang dilakukan tenaga kerja 

hasilnya juga akan dinikmati tenaga kerja itu sendiri sehingga terdapat saling keterkaitan 

antara subjek dan objek yang saling menguntungkan bagi pembangunan. 

2.3.1. Jenis Tenaga Kerja  

Penggolonganya jenis tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat dari pasar kerjanya,  

Dalam bukunya Payaman(1985:111) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis pasar kerja ; 

1) Pasar kerja tenaga tak terdidik dan 2) Pasar kerja terdidik. Kedua bentuk pasar kerja 

tersebut berbeda dalam hal produktivitasnya, jelas bila produktivitas pasar kerja tenaga 



terdidik lebih tinggi daripada tidak terdidik. Produktivitas kerja pada dasarnya tercermin 

dalam tingkat upah. Penggolongan dasar dari tenaga kerja adalah tenaga kerja terdidik 

dan tidak terdidik. 

Mengacu pada penelitian ini bahwa tenaga kerja di obyek penelitian merupakan 

tenaga kerja terdidik, melihat dari produktivitas tenaga kerja obyek penelitian cukup 

tinggi. Dalam penentuan jenis tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik dibagi lagi menurut 

kesepaktan kerjanya, yaitu ; 1) Karyawan Tetap dan 2) Karyawan tidak tetap (kontrak). 

Definisi dan ketentuan yang berlaku sebagai karyawan tetap menurut Wiwiek 

Wijanarti (portalHR) adalah sebagai berikut : 

1. Tak ada batasan jangka waktu lamanya bekerja 

2. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tetap dituangkan dalam 

“Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu” 

3. Perusahaan dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. 

4. Masa kerja dihitung sejak masa percobaan. 

5. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran berat atau 

karyawan mengundurkan diri maka karyawan tetap mendapatkan uang pesangon, 

uang penghargaan masa kerja (bagi karyawan yang bekerja minimal 3 tahun) dan 

uang penggantian hak sesuai UU yang berlaku. 

Sedangkan untuk karyawan kontrak dalah sebagai berikut : 

1. Karyawan kontrak dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu saja, 

waktunya terbatas maksimal hanya 3 tahun. 

2. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam 

“Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu” 

3. Perusahaan tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan 

4. Status karyawan kontrak hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang 

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 

tertentu, yaitu :  

- Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;  

- Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 



lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;  

- Pekerjaan yang bersifat musiman; atau  

- Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.  

- Untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diberlakukan status karyawan 

kontrak. 

5. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka 

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya 

hubungan kerja bukan karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah 

disepakati bersama, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan 

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji karyawan sampai batas 

waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 

6. Jika setelah kontrak kemudian perusahaan menetapkan ybs menjadi karyawan 

tetap, maka masa kontrak tidak dihitung sebagai masa kerja. 

Mengenai gaji, fasilitas, kesejahteraan,cuti dll karyawan kontrak dapat memiliki hak 

yang sama dengan karyawan tetap tergantung dari perjanjian kerja yang disepakati 

bersama.Oleh karenanya semua hak dan kewajiban masing-masing pihak harus 

dicantumkan semua dalam perjanjian kerja dan karyawan harus cermat dan jeli 

mempelajari perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan. 

 

2.4. Produktivitas Sebagai Indikator Kualitas SDM 

Pendekatan teori human capital mengatakan bahwa ketiga variabel ; pendidikan 

pelatihan, perbaikan gizi (kesehatan), kondisi lingkungan kerja dan gender menunjukan 

positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun ada kendala bahwa 

peningkatan kualitas manusia tidak mudah dicatat melalui survey. Oleh sebab itu 

produktivitas dapat digunakan sebagai pendekatan atau indikator dari tingkat kualitas 

sumber daya manusia. Hal ini mengacu pada konsep teori human capital menurut Effendi 

(1995) ”Manusia adalah faktor yang sangat penting selain tanah, teknologi dan modal, 

Oleh sebab itu, bila produktivitas ditingkatkan, maka selain modal dan menambah input 



untuk meningkatkan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia perlu juga 

ditingkatkan dan secara teoritis diyakini bahwa tersediannya sejumlah sumber daya 

manusia yang tidak berkualitas tidak akan menghasilkan keluaran, output yang 

optimum.” 

Jelas pernyataan diatas menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya 

manusia akan menghasilkan output yang optimum, hal ini dmaksudkan bahwa output 

optimun merupaka hasil dari kinerja yang produktif sebab output tersebut sudah 

memenuhi target yang diinginkan, mengingat dari kualitas dan kuantitas produk yang 

dihasilkan dari manusia ynag memiliki produktivitas atau kualitas sumber dayanya yang 

tinggi maka produk tersebut tidak bisa diragukan lagi. Jadi peningkatan produktivitas 

tenaga kerja menunjukan bahwa ia memiliki peningkatan kualitas sumber dayanya pula. 

2.4.1. Produktivitas  

Pengertian Produktivitas menurut Paul Mali adalah Pengukuran seberapa baik 

sumber daya yang digunakan bersama dalam organisasi untuk menyelesaikan suatu 

kumpulan hasil-hasil.Dengan demikian produktivitas bukan hanya merupakan kumpulan 

dari produksi atau output yang dihasilkan, tetapi ukuran tingkat penggunaan sumber-

sumber untuk mencapai sesuatu yang berhubungan dengan efektivitas dalam mencapai 

suatu misi atau prestasi yang diharapkan. 

Produktivitas merupakan tujuan dari setiap sistem organisasi apapun, 

produktivitas adalah ukuran sejauh mana sumber-sumber daya alam, teknologi dan 

manusia dipergunakan dengan baik, dan dapat mewujudkan hasil tertentu yang 

diinginkan. Secara singkat produktivitas dapat dikatakan sebagai ukuran mengenai apa 

yang diperoleh dari apa yang diberikan, seberapa jauh masukan input dapat menghasilkan 

keluaran output, baik kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan standar baku yang telah 

ditetapkan. Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata 

maupun fisik (barang dan jasa) dengan masukan sebelumnya (Mushadarsyah,1987 : 87). 

Secara umum produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran (output) yang 

dicapai dengan masukan  (input yang diberikan). Produktivitas juga merupakan hasil dari 

efisiensi pengelolaan masukan dan efektifitas pencapaian sasaran. Efektifitas dan 



efisiensi yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, produktivitas bila 

dihubungkan dengan tenaga kerja adalah jumlah hasil yang dicapai seorang pekerja 

dalam jangka waktu tertentu.  Dalam artian luas pengertian produktivitas meliputi 

hubungan antara keluaran (output) dengan masukan (input) yang digunakan untuk 

menghasilkan output tersebut. Produktivitas adalah rasio dari beberapa output dengan 

beberapa input yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Produkstivitas adalah rasio antara total keluaran (output) dengan masukan (input) 

berupa jumlah tenaga kerja, dengan rumus sebagai berikut: 

Produktivitas = Total Keluaran (output) 
                      Total Masukan (Input) 

 Sumber: Pengantar Ekonomi Mikro Lipsey Courant Purvis Steiner 1995 
 

Yang dimaksud dengan Produktivitas adalah modal nisbah atau rasio antar hasil 

kegiatan dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan untuk dapat mewujudkan 

hasil tersebut, dengan kata lain produktivitas adalah perbandingan hasil yang dicapai 

dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. 

Sedangkan menurut Simanjuntak ( 1998 : 38 ) dalam menjabarkan mengenai 

pengertian produktivitas terdapat 2 pengertian yaitu secara filosofis dan kuantitatif atau 

secara definisi kerja dan teknis operasional. Secara filosofis yang dimaksud dengan 

produktivitas adalah pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu kehidupan, sedangkan secara definisi kerja yang dimaksud dengan 

produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai ( keluaran ) dengan 

keseluruhan sumber daya ( masukan ) yang dipergunakan per satuan waktu. Menurut 

William dan Carl, produktivitas digambarkan sebagai hubungan antar output dan input. 

yang digunakan dalam menghasilkan output, tingkat ukuran, serta trend ukuran dalam 

perjalanan waktu.  Selanjutnya terdapat beberapa faktor  yang mempengaruhi 

produktivitas antara lain : 

1. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang 

lebih sedikit 



2. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya 

yang kurang 

3. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya 

yang sama 

4. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya 

yang relatif lebih kecil 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan: 

1 Jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama. 

2 Jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang kurang. 

Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya 

yang relatif lebih kecil. 

Dengan pendekatan sistem, menurut Payaman faktor yang mempengaruhi 

produktivitas karyawan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu : 

• Kualitas dan Kemampuan 

Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, etos kerja, mental dan kemampuanfisik pekerja yang 

bersangkutan. 

• Sarana pendukung 

Sarana pendukung untuk peningkatan produkvitas kerja karyawan perusahaan 

Dapat dikelompokan pada dua golongan, yaitu; lingkungan kerja dan 

kesejahteraan. 

• Supra Sarana 

Supra sarana adalah komponen yang menciptakan iklim ketenagakerjaan yang 

kondusif, terdiri dari; Kebijakan Pemerintah, Hubungan Industrial dan 

Manajemen 

Masing – masing faktor diatas dapat saling mempeangaruhi secara langsung dan 

tidak langsung mempengaruhi produktivitas, Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukan pada 

gambar bagan 2.2. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Gambar 2.2. : Bagan Peningkatan Produktivitas 

Sumber : Payaman. J. Simanjuntak, 1985. 
 

2.4.2.  Produktivitas Tenaga Kerja  



Produktivitas tenaga kerja terkandung pengertian tentang perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Produktivitas tenaga kerja 

merupakan faktor penting bagi keberhasilan dunia usaha dan merupakan landasan penting 

peningkatan nyata bagi tenaga kerja. Untuk melakukan produktivitas pada suatu populasi 

tenaga kerja perlu dilakukan studi terhadap tenaga kerja dan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan produktivitas tersebut. 

       Sedangkan tenaga kerja dinilai produktif jika ia mampu menghasilkan output yang 

lebih banyak dari tenaga kerja lainnya untuk satuan waktu yang sama. Dengan demikian 

dapat dikatakan, seseorang tenaga kerja menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih 

tinggi bila mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditentukan, 

dalam satuan waktu yang lebih singkat. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   Produktivitas Tenaga Kerja 
waktusatuan

produksihasiljumlah
=  

Menurut Kartasapoetra (1987), produktivitas tenaga kerja dapat meningkat jika 

terpenuhinya beberapa hal dibawah ini : 

a. Seluruh tenaga kerja mendapatkan upah atau pendapatan yang sesuai dengan 

bidang kerja yang ditanganinya tanpa terkecuali. 

b. Para tenaga kerja berada dalam perasaan yang senang untuk menangani pekerjaan 

– pekerjaannya. Karena jika perasaan ini terpenuhi maka akan menimbulkan 

kegairahan kerja, yang nantinya akan dapat meningkatkan nilai tambah dalam 

usaha kegiatan perusahaan. 

c. Para tenaga kerja berada dalam kesesuaian atau kecocokan lapangan pekerjaan 

dan tidak adanya kerja rangkapan yang dipastikan untuk ditanganinya. 

d. Para tenaga kerja bekerja sesuai dengan pengalaman, keahlian dan ketrampilan 

yang dimiliki. 

       Tenaga kerja harus diperhatikan segala kebutuhannya termasuk produktivitas yang 

dimiliki, karena tenaga kerjalah yang menjadi roda penggerak produksi dalam suatu 

perusahaan. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk terus berusaha 

meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Secara alamiah peningkatan produktivitas 



telah disadari adanya, karena dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu 

berujung untuk mendapatkan keuntungan. Jika produktivitas tenaga kerja tinggi, maka 

tingkat pendapatan yang dimiliki juga akan tinggi pula begitu juga sebaliknya. Pada 

hakekatnya antara perusahaan dengan tenaga kerja merupakan suatu hubungan timbal 

balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja 

guna membantu kelancaran proses produksinya, sedangkan tenaga kerja membutuhkan 

perusahaan guna memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 

adanya hal inilah yang dapat menjadikan perusahaan dan tenaga kerja sama – sama 

mengerti akan keberadaan masing – masing pihak, tenaga kerja akan merasa memiliki 

tanggung jawab dan rasa terima kasih kepada perusahaan karena dengan danya 

perusahaan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, begitu juga dengan perusahaan yang 

selalu berusaha untuk mempertahankan tenaga kerja yang dimiliki dengan dengan 

berbagai upaya yang dapat memberikan rasa hormat kepada tenaga kerja. 

       Bentuk – bentuk rasa terima kasih yang dapat diberikan tenaga kerja kepada 

perusahaan adalah dengan cara memberikan kemampuan terbaik yang dimiliki, 

mencurahkan segala bentuk produktivitasnya sehingga akan dapat menghasilkan barang 

dalam jumlah maksimal, dan mungkin juga dapat memberikan sesuatu yang baru atau 

terobosan baru bagi hasil produksi. Sedangkan bentuk kepedulian perusahaan terhadap 

tenaga kerja adalah dengan berupaya memberikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh 

tenaga kerja sesuai dengan kemampuan perusahaan seperti memberikan upah yang layak 

sesuai dengan standart, memberikan fasilitas – fasilitas yang memadai, sehingga tenaga 

kerja akan merasa diperhatikan dan produktivitasnya akan meningkat. 

2.4.3. Aspek Produktivitas  

 Aspek produktivitas disini menyangkut efisiensi dan efektifitas, yang dimaksud 

Efisiensi adalah jumlah dari masukan yang dipakai untuk mencapai tingkat keluaran 

tertentu. Efisiensi berkaitan dengan kemampuan mendapatkan hasil (output) yang 

diinginkan dari pengorbanan biaya (input) yang minimal. Sedangkan Efektifitas berkaitan 

dengan kenyataan apakah hasil yang diharapkan atau tingkat keluaran dari kegiatan 



perusahaan dapat dicapai atau tidak. Suatu kegiatan perusahaan dikatakan efektif bila 

produktivitas berhasil mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. 

2.4.4.  Bentuk Peningkatan Produktivitas 

Dalam konsep produktivitas dikatakan bahwa tiap input yang dikerjakan akan 

menghasilkan output yang ditentukan, dalam arti bahwa keluaran output tersebut berada 

dititik optimum. Kondisi output yang maksimal ini terlihat dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Terdapat beberapa bentuk peningkatan produktivitas yang menghasilkan 

output yang maksimal yang ditunjukan tabel dibawah ini ; 

 

 

Tabel 2.3. : Bentuk Peningkatan Produktivitas 

URAIAN INPUT OUTPUT IP KETERANGAN 

Mula – Mula   (1,2)  

Bentuk 1   (1,5) Input lebih sedikit, 

output sama 

Bentuk 2   (1,5) Input lebih sedikit, 

output lebih banyak 

Bentuk 3   (1,5) Input sama, output 

lebih banyak 

Bentuk 4   (1,5) Input lebih banyak, 

output jauh lebih 

banyak 

Sumber : Payaman. J. Simanjuntak, 1985.  

Dalam bagan diatas menjelaskan bahwa tiap bentuk input akan menghasilkan 

kenaikan output. Hal ini sama halnya dengan tiap potensi yang terus dikaji dan digali 

manusia akan meningkatkan kemampuannya. Semakin produktif tenaga kerja atau 

manusia maka akan semakin berkembang kualitas sumber daya manusianya. 

(100) (120) 

(80) (120) 

(90) (135) 

(90) (150) 

(120) (180) 



Dalam penelitian ini produktivitas tenaga kerja berindikator pada pemenuhan atau 

pencapaian target produksi perusahaan perhari, PT Inkari Mandiri Manunggal 

mempunyai target untuk memproduksi minimal 600.000 box korek perhari. Jadi 

karyawan yang produktif berarti dapat mencapai target tersebut. 

 

2.5.  Penelitian Terdahulu 

Peningkatan produktivitas memang sudah ditunjukan dari beberapa penelitian 

terdahulu yang menggunakan beberapa variabel yang berbeda macam, yang kesemuanya 

memiliki signifikansi terhadap produktivitas tesebut. Dengan beberapa acuan dan 

pendekatan yang kurang lebih sama penelitan ini mengambil beberapa konsep yang 

diambil dari penelitian terdahulu, berikut adalah penelitain terdahulu yang dijadikan 

acuan dan pendekatan ; 

1.  Milda Widyastuti 

        Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa kerja, Gaji terhadap kinerja karyawan tetap di 

Kantor Wilayah Pegadaian Malang. Untuk mengukur pengaruh berapa variabel terhadap 

kinerja yaitu tingkat pendidikan, masa kerja, gaji memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan baik secara bersama atau parsial. Hasil identifikasi 

statistik uji parametrik  terbukti bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah 

pendidikan, sedangkan masa kerja dan upah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, 

hal ini mempengaruhi keputusan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

bagi karyawan yang mempunyai kinerja lebih baik. 

2.  Nadia Nasir 

Analisa Pengaruh Hubungan Tingkat Upah, Masa Kerja, Usia Terhadap 

Produktivitas. Tenaga Kerja (Study Kasus Pada Tenaga Kerja Perusahaan 

Rokok ”Djagung Padi” Malang). Menyebutkan bahwa bahwa produktivitas kerja dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh masa kerja atau dengan kata lain bahwa masa kerja 

merupakan faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan secara nyata. 

Pengalaman masa kerja dapat meningkatkan ketrampilan dalam bekerja sehingga 

pekerjaan lebih efisien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Alur Penelitian 

Berangkat dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

dilandasi dengan teori maka di dapat diambil suatu alur atau pola yang mengarah pada 

kerangka pemikiran dari penelitian ini secara sistematis dan berurut seperti ditunjukan 

pada gambar dibawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.4. : Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

        

 
 
 
      Keterkaitan antar variabel 
 
                  

         

       

 

 

 

 

 

 

2.7. Hipotesis 

Menurut Sugiono (2001:70) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan model alur penelitian, digunakan empat variabel dalam pendekatan 

teori human kapital yaitu: Pendidikan Latihan, Tunjangan gizi dan Kesehatan, Kondisi 

Latar Belakang Penelitian 
 

a. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama pembangunan. 
b. Peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berindikator pada tenaga kerja yang produktif 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan latihan, tunjangan gizi (kesehatan), kondisi lingkungan 
kerja dan gender  

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel tingkat pendidikan latihan, tunjangan 

gizi (kesehatan), kondisi lingkungan kerja dan gender terhadap produktivitas tenaga kerja? 
2. Untuk mengetahui variabel tingkat pendidikan latihan, tunjangan gizi (kesehatan), kondisi 

lingkungan kerja dan gender paling dominan pengaruhnya terhadap produktivitas tenaga 
kerja? 

Landasan Teori  
 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia, Pendekatan Teori Human Capital, Tenaga Kerja, 
Produktivitas. 

2. Teori Produktivitas

  Y 

X3 

Analisis Statistik 

Hasil Penelitian 
Dapat diketahui adanya pengaruh 
dari pendidikan, latihan, tunjangan 
gizi (kesehatan), kondisi lingkungan 
kerja dan gender terhadap 
produktivitas tenaga kerja  

X1 

X2 

Variabel Yang Diteliti 
1. Produktivitas Tenaga Kerja    (Y) 
2. Pendidikan Latihan   (X1) 
3. Tunjangan gizi   (X2) 
4. Kondisi Lingkungan Kerja          (X3) 
5. Gender     (X4) 

X4 



Lingkungan Kerja dan Gender untuk menganalisis sejauh mana tingkat pengaruhnya 

terhadap produktivitas tenaga kerja atau peningkatan kualitas tenaga kerja. 

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa variabel Pendidikan Latihan (X1), Tunjangan gizi (X2), Kondisi 

Lingkungan Kerja (X3) dan Gender (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan produktivitas karyawan 

2. Diduga bahwa variabel Kondisi Lingkungan Kerja (X3) memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap peningkatan produktivitas karyawan 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian “explanatory 

research atau confirmatory”. Dimana menurut Masri Singarimbun & Sofian Effendi 

(1995 : 4) explanatory research atau confirmatory digunakan untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Dimana dalam penelitian ini explanatory research atau confirmatory digunakan 

untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh dari pendekatan teori human 

capital terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini menggunakan 

indikator produktivitas. 

Dalam pelaksanaannya penelitian explanatory research atau confirmatory 

menggunakan metode survey. Menurut Masri Singarimbun & Sofian Effendi (1995 : 3) 

penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Inka Mandiri Manunggal Kediri terletak di 

Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kediri Survey dilakukan pada pegawai 

organik/ tetap bagian produksi PT. Inka Mandiri Manunggal. 

 

 
 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia 

mengenai pengaruh pendekatan teori human capital terhadap peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dalam hal ini menggunakan indikator produktivitas. pada PT. Inka Mandiri 

Manunggal 

3.3. Populasi dan Sampel 



3.3.1. Populasi 

Menurut Hasan (2002:58) populasi merupakan totalitas dari semua obyek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. 

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai tetap (organik) bagian produksi PT. Inka 

Mandiri Manunggal . Berdasarkan data dari PT. Inka Mandiri Manunggal, jumlah 

pegawai tetap (organik) bagian produksi di kantor pusat adalah sebesar  400 orang. 

3.3.2. Sampel 

Di dalam suatu penelitian, peneliti tidak perlu meneliti semua individu di dalam 

populasi karena akan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang besar. Oleh karena itu, 

sampel dapat diambil agar penelitian dapat dilakukan secara efisien. Dengan meneliti 

sebagian dari populasi tersebut, diharapkan dapat menggambarkan hasil yang 

sesungguhnya dari populasi. 

Menurut Nazir (2003 : 271) sampel adalah bagian dari populasi sedangkan menurut 

Marzuki (2005 : 52) dijelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang 

diambil untuk diselidiki. 

Penentuan pengambilan suatu sampel dilakukan dengan cara random sampling 

dimana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel. Pengambilan sampel berdasarkan tekinik ini karena populasi penelitian 

ini dalah homogen yaitu, Karyawan Tetap (Organik) PT. Inka Mandiri Manunggal bagian 

produksi karena karena karyawan tetap (organik) bagian produksi memiliki kapasitas 

yang dapat digunakan sebagai dasar tolak ukur produktivitas perusahaan.  

Penentuan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Slovin dalam Husein Umar (2003:78) yaitu : 

 

   N 
n =    ——— 
         1 + Ne2 
Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 



e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir / diinginkan. 

Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian, dengan rumus Slovin 

adalah : 

       
400 

 n =   —————— 
       1+ 400(0,10)2 

 
   = 80  

Jadi, jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 80 orang. 

 

 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Sumber Data 

 Sumber data berupa benda, hal atau orang di mana peneliti mengamati, membaca 

dan bertanya tentang data yang nantinya akan digunakan sebagai sumber data.  

 Sumber data yang digunakan yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui wawancara 

atau kuesioner dengan sumber yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada Karyawan PT. Inka Mandiri 

Manunggal sebagai sampel penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah dan disajikan lebih lanjut oleh pihak-

pihak tertentu misalnya data yang diperoleh melalui artikel yang berasal dari 

internet dan buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

 

3.4.2. Metode Pengambilan Sampel 



 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling. Menurut 

Sugiyono (2001:78) yang dimaksud random sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan cara mengambil subyek secara acak atau diberi kesempatan yang sama didasarkan 

atas tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu adanya 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga peneliti tidak dapat mengambil sampel 

yang besar dan jauh serta sifat karakteristik populasinya yang homogen. Dalam penelitian 

ini, yang dinilai tepat dan representatif sebagai sumber informasi yaitu Pegawai Tetap 

(Organik) bagian produksi PT. Inka Mandiri Manunggal. 

 Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah responden Pegawai Organik bagian 

produksi pada kantor PT. Inka Mandiri Manunggal. 

 

3.4.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara melaksanakan 

penggalian data dengan cara melaksanakan penggalian data dari berbagai literatur, 

karya ilmiah, majalah, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan 

kepemimpinan jalur tujuan dan kinerja karyawan. 

2. Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan di lokasi 

obyek penelitian secara langsung maupun di tempat lain yang ada kaitannya 

dengan pokok pembahasan. Studi lapangan dilaksanakan dengan cara kuesioner. 

Menurut Hasan (2002:83) kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

menterahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi responden. Dalam 

penelitian ini kuesioner diserahkan langsung pada responden di lokasi penelitian. 

3.4.4. Instrumen Penelitian 

 Menurut Arikunto (1996:121), instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. Insrtrumen dalam penelitian dipilih berdasarkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan (Arikunto, 1996:121). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 



kuesioner, wawancara serta studi pustaka sehingga instrumen penelitian ini adalah 

kuesioner. 

Kuesioner yang diajukan untuk responden merupakan pertanyaan tertutup (closed 

questioner), yaitu kuesioner dimana responden hanya memilih alternatif jawaban yang 

tersedia pada kuesioner, sehingga responden tinggal memberi tanda atau mengisi skala-

skala yang sudah ditentukan. Kuesioner ini terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

 Bagian 1 mengenai variabel Pendidikan Latihan(X1) 

 Bagian 2 mengenai variabel Perbaikan Gizi dan Kesehatan (X2) 

 Bagian 3 mengenai variabel Kondisi  Lingkungan Kerja (X3) 

 Bagian 4 mengenai variabel Gender dalam Standar Requirement Job (X4) 

 Bagian 5 mengenai Produktivitas (Y) 

 Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Malhotra 

(1995:284) menyatakan bahwa : 

“Metode dengan menggunkan  penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan 

distribusi respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Jumlah alternatif respon yang ada 

dalam skala Likert ada 5 jenis (sangat setuju,setuju , ragu-ragu, tidak setuju, sangat setuju )”. 

 Sebagai alternatif jawaban yang akan digunakan dalam penelitian ini serta skor yang 

digunakan untuk setiap butir pernyataan variabel bebas (X) menggunakan Skala Likert 

adalah sebagai berikut : 

a. Selalu     dengan nilai 5 

b. Sering     dengan nilai 4 

c. Kadang-kadang   dengan nilai 3 

d. Hampir tidak pernah   dengan nilai 2 

e. Tidak pernah    dengan nilai 1 

Sedangkan untuk variabel terikatnya digunakan Skala Likert dengan pembobotan 

sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju    dengan nilai 5 

b. Setuju     dengan nilai 4 

c. Netral     dengan nilai 3 



d. Tidak Setuju    dengan nilai 2 

e. Sangat tidak Setuju   dengan nilai 1 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Nazir (1999:126), definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstruk atau variabel tersebut. 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Singarimbun ( 1995 : 51) menyebutkan bahwa variabel bebas merupakan 

variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu variabel lain. Dalam 

penelitian ini, yang merupakan variabel bebas adalah gaya kepemimpinan jalur tujuan. 

Adapun variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Pendidikan Latihan (X1) :  Pendidikan latihan dan pengalaman masa  

kerja melengkapi pekerja dengan keterampilan dan cara – cara yang tepat untuk 

menggunakan peralatan kerja. 

Indikator : 

• Jenjang pelatihan (training) terhadap tingkat output yang dihasilkan. 

• Masa kerja terhadap tingkat output yang dihasilkan 

2. Variabel Perbaikan gizi dan kesehatan (X2) : Perbaikan gizi dan kesehatan  

memberikan jaminan pada pekerja agar selalu optimal dalam berkerja sehingga 

menghasilkan output maksimal. 

Indikator :  

• Jaminan gizi dan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan 

• Jaminan gizi dan kesehatan dalam bentuk tunjangan upah. 



3. Variabel kondisi Lingkungan Kerja (X3) : Kondisi lingkungan kerja yang nyaman  

dan kondusif memberikan jaminan pada pekerja agar selalu optimal dalam 

berkerja sehingga menghasilkan output maksimal. 

Indikator  

• Kondisi lingkungan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja.  

• Tingkat keselamatan karyawan dalam bekerja 

 

4. Variabel Gender dalam Standar Requirement Job (X4) :  

Indikator : 

• Perbandingan tenaga kerja dengan indikator gender 

• Tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan menurut gender 

 

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Singarimbun ( 1995 : 51) menyebutkan bahwa variabel terikat merupakan 

variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang 

mendahuluinya. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang diteliti adalah variabel 

produktivitas pada PT. PT. Inka Mandiri Manunggal yang dilambangkan dengan 

huruf Y.  

 

• Produktivitas (Y) Menurut Payaman (1985) adalah “Perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. 

Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor penting bagi keberhasilan dunia 

usaha dan merupakan landasan penting peningkatan nyata bagi tenaga kerja. 

Untuk melakukan produktivitas pada suatu populasi tenaga kerja perlu 

dilakukan studi terhadap tenaga kerja dan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan produktivitas tersebut. 

• Kualitas kerja yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapian bekerja, 

kecepatan penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan kecakapan kerja. 



• Kuantitas kerja yang dapat dilihat dari kemampuan  secara  kuantitatif  di 

dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner selanjutnya akan diolah dan 

dianalisis dengan metode: 

1. Analisis Kualitatif 

Menurut Hasan (2002:98) analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak 

menggunakan model matematik, statistika, atau model-model tertentu lainnya. 

Analisi data yang dilakukan dalam hal ini sebatas membaca tabel-tabel, grafik-

grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan 

penafsiran sesuai dengan teori-teori yang relevan dari literatur yang diperoleh 

peneliti. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara 

mengklsifikasikan, membandingkan, dan menghitung angka-angka dengan 

rumus-rumus yang relevan. Analisis kuantitatif digunakan untuk menguji validitas 

dan reliabilitas uji asumsi klasik, uji F, uji T, dan uji regresi berganda. 

 

3.7. Uji Instrumen Data 

Untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya maka 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Adapun pengujian validitas dan reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan komputer dengan program SPSS (Statistical Product and 

Services Solutions) for Windows versi 13. 

 

 

 

3.7.1. Uji Validitas  



Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur (Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1995 : 124). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud.  

Validitas instrumen dapat diuji dengan menghitung korelasi antara masing-masing 

pertanyaan dengan skor total dari variabel yang diuji validitasnya. Untuk menguji 

validitas instrumen penelitian ini digunakan teknik korelasi Product Moment seperti pada 

Singarimbun (1995:137) yaitu:   

          N (∑XY) – (∑X∑Y) 
r =  ─────────────────── 

          √{N∑X2 – (∑(X)2) (N∑Y2 – (Y)2) 
 

Dimana: 
 r  = koefisien korelasi 

X = skor item X 
Y = skor item Y 
N = banyaknya sampel dalam penelitian 

 
 Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi Product Moment Pearson dengan level signifikansi 5%. Apabila 

probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka instrumen dinyatakan valid 

dan apabila probabilitas hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%), maka instrumen 

dinyatakan tidak valid. 

 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas menunjukan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten 

apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih (Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 

1995 : 140). Pengujian secara reabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antar 

item dengan menggunakan perhitungan teknik Cronbach’s alpha melalui program SPPS 

13.0 for Windows untuk mengetahui suatu data itu reliabel atau tidak, maka harus dilihat 

dari tingkat keandalan r alpha dibandigkan dengan r tabel. 



- Jika r alpha positif, dan r alpha >r tabel, maka data tersebut reliabel. 

- Jika nilai r alpha positif, tetapi r alpha < r tabel, maka data tersebut tidak reliabel. 

Jika pada perhitungan didapatkan nilai r alpha yang negatif, maka data tersebut tidak 

reliabel. Jika pada pengujian reliabilitas ini, untuk mendapatkan suatu data yang reliabel, 

nilai r alpha harus bernilai positif dan lebih besar dari r tabel. 

 

3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum diuji persamaan regresi berganda sesuai dengan pengujian secara 

simultan dan parsial, maka akan dilakukan terlebih dahulu apakah persamaan yang telah 

diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel atau memenuhi syarat BLUE (Best 

linier Unbiased Estimeted). 

Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. 

Asumsi-asumsi tersebut yaitu: Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji 

Normalitas. 

 

3.8.1.1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang sempurna atau pasti diantara 

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis regresi (Gujarati, 1997:45). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Metode 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya Multikolinieritas, dalam penelitian ini 

menggunakan tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) yang dirumuskan sebagai 

berikut: 

      1 
 VIF = −−−−−− 

   (1-R2
xi) 

 Atau 
            1 
  VIF = −−−−−−−−−−− 
             TOLERANCE 
 
 Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah jika mempunyai 

nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance sekitar angka 1. 



 

3.8.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana sebaran atau varian faktor pengganggu 

(disturbance) tidak konstan sepanjang observasi. Jika harga Z makin besar maka sebaran 

Y makin lebar atau sempit. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

LM (Lagrange Multiplier). Prosedur untuk uji Lagrange Multiplier adalah sebagai 

berikut: 

1. Lakukan regresi dan hitunglah e dan nilai estimasi Y (y predicted). 

2.  Kwadratkan kedua variabel baru di atas. 

3. Lakukan regresi dengan model berikut: 

e = a + bY2 + u. 

4. Hitunglah R dari regresi pertolongan di atas. 

5.  Kalikan R yang diperoleh dengan besar sampel N = R x N. 

6. Bandingkan hasil tersebut dengan label Chi Square dengan derajat bebas I 

dan alpha I persen. 

7. Besarnya nilai Chi Square adalah 9,2. 

8. Jika R x N lebih besar dari 9,2 maka standar error mengalami heteroskedastisitas. 

Sebaliknya, jika nilai R x N lebih kecil dari 9,2 maka standar error (e) tidak 

mengalami heteroskedastisitas. 

Menurut Santoso (2000:208), model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.8.1.3. Uji Normalitas 

Tujuan asumsi normalitas data adalah untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau 

mendekati normal (Santoso, 2000:212). 



Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal atau 

tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit terhadap masing-masing 

variabel. Distrubusi dalam penelitian ini adalah: 

HO : F(X) = FO(X) dengan F(X) adalah fungsi distribusi populasi oleh sampel dan FO(X) 

adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal. 

HO : F(X) tidak sama dengan FO(X) atau tidak berdistribusi normal. 

Pengambilan keputusan: 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

3.8.1.4. Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota dari serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu (data deretan waktu) atau ruang (data cross sectional) 

dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi Santoso (2000 : 216). 

Jika terjadi autokorelasi maka: 

a. Model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menduga nilai 

variabel terikat dari nilai variabel bebas tertentu. 

b. Uji F dan t menjadi tidak efektif lagi sehingga kesimpulan yang diperoleh 

akan menyesatkan. 

Cara mendeteksinya adalah dengan uji statistik Durbin Watson (D.W), berikut: 

d = 
2t

n

2
1tt1t

n

e1t
)ee(

=Σ
−Σ ==     

Dimana: 

d = Durbin Watson Statistik 

e = error term 

N = observasi 

t = waktu 



Pengambilan keputusan mengenai ada tidaknya autokorelasi adalah dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.  

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.   

Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

3.8.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pengaruh yang 

ditimbulkan oleh indikator variabel bebas terhadap variabel terikat dengan formulasi 

sebagai berikut (Djarwanto dan Subagyo, 1996 : 309) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Dimana : 

Y  = Produktivitas    

X1 = Pendidikan Latihan   X4 = Gender 

X2 = Perbaikan Gizi dan Kesehatan 

X3 = Kondisi Lingkungan Kerja 

a   = konstanta     e  = error / faktor pengganggu  

b  = parameter yang dicari    

3.8.3. Uji Hipotesis  

a. Pengujian secara simultan (Ftest) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan, maka dilakukan uji F 

yang dilakukan untuk mengetahui hubungan secara simultan. 

Untuk uji Fhitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut (Rangkuti, 

2001:165): : 



   Fhitung =          

)1(
)1( 2

2

−−
−

kn
R

K
R

 

    Dimana : 

  R2  = koefisien determinasi 

    K   = jumlah parameter 

N  = jumlah parameter 

Adapun kriteria keputusan adalah apabila Fhitung > F tabel (α n-1), maka dikatakan 

secara bersama-sama variabel independen / bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat, demikian sebaliknya. 

Hipotesa dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

• Ho = tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas 

X dengan variabel terikat Y. 

• Hi = ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas X 

dengan variabel terikat Y. 

 

 

 

b. Pengujian secara parsial (t Test) 

Uji t berfungsi mengetahui signifikasi antara variabel independen (X) terhadap 

variabel independen (Y) secara parsial. Rumus yang digunakan untuk menguji uji 

t adalah sebagai berikut (Dajan, 1996 : 336) : 

Thitung  = 
Sbk
bi  

Dimana : 

t = nilai yang menunjukan pengaruh 

bi = koefisien regresi 

Sbk = standar error of estimate, derajat kenyakinan  95% 



Adapun kaidah pengujiannya adalah apabila thitung > ttabel (α n-1), maka dikatakan 

bahwa secara parsial atau masing-masing variabel bebas berpegaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

• Ho = variabel bebas X tidak berpengaruh signifikansi secara simultan dengan 

variabel terikat Y secara parsial. 

• Hi = variabel bebas X berpengaruh signifikan secara simultan dengan variabel 

terikat Y secara parsial. 

Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan signifikansi sebesar 5% untuk 

mengetahui faktor mana dari variabel X yang berpengaruh dominan pada 

produktivitas tenaga kerja dilihat dari standardize coeficients beta yang paling 

besar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

       Perusahaan korek api Inkari Mandiri Kediri didirikan pada tahun 2007 oleh Bapak 

Wakit Winargo, yang berlatar belakang sebagai pengusaha dan pedagang di daerah 

Kediri. Dari pengalaman sebagai pengusaha beliau melihat potensi dari korek api kayu 

yang permintaan pasarnya belum terpenuhi sehingga beliau memilih produksi korek api 

kayu sebagai salah satu bisnis usahanya di daerah Kediri. Dalam aktivitasnya perusahaan 

korek api ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Jangka Pendek 

a) Memelihara kelancaran proses produksi, dikarenakan kelancaran proses 

produksi akan mendukung kesuksesan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

b) Perusahaan berusaha untuk mencapai kapasitas yang optimal sehingga 

diharapkan tidak ada lagi yang menganggur bagi karyawan serta menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. 

c) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan menjaga kelancaran proses 

produksi yang didukung dengan tersedianya bahan baku dalam jumlah cukup, 

sehingga dapat menargetkan tingkat produktivitas perusahaan. 

 

 
 

2.  Tujuan Jangka Panjang 

a) Menjaga kontinuitas perusahaan  

 dengan menjaga kelancaran proses produksi dan kelangsungan hidup 

perusahaan sehingga kepercayaan dari masyarakat akan meningkat dan 

kontinuitas perusahaan lebih terjamin. 

b) Mengadakan ekspansi  



 Setiap perusahaan yang ingin maju dan sukses ingin selalu berkembang, 

sehingga langkah akhir yang di ambil perusahaan adalah dengan jalan 

melakukan ekspansi. Ekspansi dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk 

memperoleh laba yang lebih besar, hal ini dilakukan apabila terjadi 

peningkatan permintaan terhadap produk yang diproduksi sehingga 

mendorong perusahaan untuk memperbesar produksinya guna memenuhi 

tambahan permintaan.  

 

4.1.2 Bentuk Badan Usaha 

       Perusahaan korek api Inka Mandiri Kediri merupakan perusahaan perseorangan, 

tergolong dalam industri menengah. Adapun surat ijin yang dimiliki dari pemerintah 

daerah maupun pusat adalah sebagai berikut : 

a) Ijin tempat usaha dari Kabupaten Kediri No. 19/1615/C/18/April/2007 

b) Ijin dari perindustrian Kabupaten/ Kotamadya Kediri No. IV. K2. 002/ 865/ 

41853/2007.Tertanggal : 18 April 2007 

c) Ijin Departemen Tenaga Kerja Kediri Np. 625/19/07/Kediri, 6 Ijin Perdagangan.  

d) Ijin NPWP No. 4.021.253.3-51 Register 01024906 Inspeksi Pajak Kediri 

4.1.3 Lokasi Perusahaan 

       Lokasi atau kedudukan perusahaan terletak di Dsn. Budimulyo RT 01/ RW 01, Ds 

Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, 7 kilometer sebelah selatan Kota 

Kediri. Pemilihan lokasi tentunya tidak sembarangan karena didasarkan pada 

pertimbangan sebagai berikut : 

1. Faktor Primer 

a) Bahan baku  

Untuk mendapatkan bahan baku di daerah ini cukup mudah sehingga tidak akan 

mengganggu kelancaran produksi. 

b) Tenaga kerja 



Kebutuhan akan tenaga kerja bukanlah hal yang sulit bagi perusahaan, karena di 

daerah kecamatan Ngadiluwih penduduknya memiliki potensi untuk dipekerjakan 

sebagai karyawan perusahaan ini. 

c) Transportasi/Pengangkutan 

 Perusahaan korek api Inka Mandiri Manunggal yang berlokasi di daerah Jalan Raya 

Jurusan Kediri – Tulungagung dari segi pengangkutan perusahaan tidak mengalami 

kesulitan dalam pengiriman barang jadi ke daerah pemasaran. 

d) Pasar  

Hubungan antara lokasi perusahaan dengan daerah pemasaran dapat dikatakan 

strategis dan menguntungkan, mengingat daya beli konsumen konsumen yang rendah 

dan hasil produksi cukup memadai.  

 

 

 

2. Faktor Sekunder 

a) Perluasan  

Kemungkinan perusahaan untuk mengadakan perluasan atau ekspansi usaha 

tidak mengalami masalah, mengingat persediaan tanah kosong masih cukup 

dan juga harga tanah di sekitar perusahaan relatif murah di samping sumber – 

sumber lain seperti tenaga kerja, listrik, dan air dapat terpenuhi dengan mudah. 

b) Fasilitas permodalan  

Kebutuhan akan modal dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil 

kemungkinan akan mendapat kemudahan mendapatkannya.  

4.1.4 Personalia 

a. Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah merupakan faktor penting yang dimiliki oleh perusahaan, 

baik itu meliputi tenaga kerja yang terampil maupun tenaga kerja tidak terampil 

atau dalam arti lain tenaga kerja kasar. Jumlah tenaga kerja di perusahaan ini 

adalah seimbang antara pria dan wanitannya, Mereka memengang pekerjaan 



sesuai dengan pos – pos yang ditentukan perusahaan. Tenaga kerja yang 

dimiliki oleh perusahaan korek api Inka Mandiri Manunggal Kediri sampai saat 

ini berjumlah 447 orang termasuk didalamnya bagian produksi berjumlah 400 

orang. 

 

 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Perusahaan Korek Api PT. Inka Mandiri 

Manunggal Kediri 

 

 

b. Jam Kerja 

Dalam perusahaan terdapat aturan – aturan yang digunakan untuk mengatur 

kelancaran dan ketertiban tenaga kerja dalam kesehariannya adalah terdapat 3 

shift, yaitu: 

1. Shift Siang 

Pukul 07.00 – 15.00 ( Istirahat 12.00-13.00) 

2. Shift Malam 

Pukul 15.00 – 10.00 ( Istirahat 18.00-19.00) 

3. Shift Pagi 

Pukul 10.00 – 06.00 ( Istirahat 03.00-04.00) 



Hari kerja adalah hari Senin sampai Sabtu, Libur hari Minggu dan hari – hari 

sesuai kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. 

c.  Sistem Upah dan Penggajian 

Sistem upah dan penggajian yang digunakan oleh perusahaan adalah : 

1) Bulanan yaitu tenaga kerja yang menerima gaji setiap bulan sekali pada akhir 

bulan. 

2) Harian yaitu tenaga kerja yang menerima upah setiap minggu sekali pada hari 

Sabtu, yang didasarkan pada jam kerja selama satu minggu. 

 

4.1.5  Produksi dan Proses Produksi  

a. Alat Produksi  

         Untuk alat – alat produksi yang digunakan pada umumnya masih menggunakan tenaga 

kerja manusia, peralatan yang digunakan adalah : 

1. Mesin Gergaji Kayu 

 Merupakan alat berat yang digunakan untuk memotong kayu pinus 

gelondongan menjadi potongan – potongan kecil sesuai yang ditentukan 

perusahaan. 

2. Mesin Bubut 

Mesin yang digunakan untuk memotong sekaligus menghaluskan kayu hasil 

potongan gergaji menjadi lembaran – lembaran kayu yang disebut venner  

3. Mesin Pengrajang 

Mesin pengrajang digunakan untuk memotong venner menjadi batang korek 

api 

 

4. Mesin Pengobatan 

 Digunakan untuk memberikan obat pada batang korek apik agar awet, tidak 

gampang lapuk atau rusak sekaligus mempercepat pembakaran saat korek 

dinyalakan. 

5. Mesin Pengering (Oven) 



 Digunakan untuk mengeringkan batang korek yang sudah diobati. 

6. Mesin Pembuatan Kepala Korek 

 Mesin digunakan untuk membuat pentol korek dengan mencelupkan batang 

korek ke bahan kimia yang ready mix untuk pentol korek. 

7. Mesin Pemotong Kertas  

 Digunakan untuk memotong kertas kotak korek api 

b. Bahan – Bahan Yang Digunakan 

Diperlukan bahan – bahan yang berkualitas baik dalam memproduksi korek api 

kayu adalah : 

1. Bahan Pokok 

Bahan pokok adalah keseluruhan bahan utama yang diperlukan dalam proses 

pembuatan korek, yaitu berupa : 

a. Kayu Pinus 

Kayu pinus yang digunakan adalah merupakan hasil bumi dari Kediri dan 

sekitarnya yang merupakan supply dari Dinas Perhutani, karena kayu pinus 

yang disupply sudah disortir oleh Dinas Perhutani merupakan kayu pinus 

pilihan. 

 

 

b. Obat kayu  

Obat kayu digunakan agar batang korek api tidak mudah rusakatau lapuk. 

Obat kayu merupakan percampuran dari beberapa bahan kimiawi. 

c. Obat gores  

Obat yang digunakan untuk mendapatkan api dari gesekan antara pentol 

korek dengan kertas gesek, bahan – bahan kimia yang digunakan untuk 

membuat pentol korek dan kertas gesek merupakan bahan yang ready mix 

pesanan dari pabrik. 

2. Bahan Pembantu 



Bahan pembantu adalah bahan yang sifatnya membantu dalam proses 

pembuatan rokok yaitu: 

a. Kertas Kaca (Plastik) 

Digunakan untuk melindungi merk dan warna kertas pembungkus agar 

tidak mudah rusak dan kotor. 

b. Kertas Kraft  

Kertas Kraft adalah kertas yang digunakan untuk membungkus korek api 

ke dalam setiap ball korek api. 

c. Lem Untuk Pelekat  

Lem digunakan untuk mengelem kotak korek api 

 

 

 

 

c. Proses Produksi 

Dalam menghasilkan barang jadi berupa korek api yang siap dipasarkan maka 

harus melalui proses produksi terlebih dahulu, tahapan produksinya adalah sebagai 

berikut : 

1) Proses Penggergajian  

Log kayu pinus yang berukuran besar dipotong dengan mesin gergaji. Kayu 

tersebut dipotong dengan ukuran panjang per 42 cm. 

2) Pembubutan 

Hasil potongan kayu 42 cmm, dibubut menjadi lembaran – lembaran kayu atau 

disebut venner dengan ukuran 3500mm x387mm x 2 mm 

3) Perajangan 

Venner dengan ukuran 3500mm x387mm x 2 mm dimasukan ke mesin perajang 

kemudian terpotong kecil – kecil menjadi batang korek api dengan ukuran 43mm 

x 2mm x 2mm. 

4) Pengobatan  



Batang korek api yang sudah jadi dimasukan ke mesin pengobatan, otomatis 

batang korek api disemprot obat guna mengawetkan batang korek api agar tidak 

mudah rusak. 

5) Pengeringan 

Batang korek api masih basah setelah disemprot dimasukan dalam mesin oven 

untuk dikeringkan. 

6) Pembuatan Kepala Korek 

Batang korek api diberi bahan – bahan kimia yang sudah ready mix kemudian 

diproses dengan mesin otomatis menjadi pentol korek api. 

7) Pembuatan Kotak Korek 

Bahan kertas kotak korek sudah dipesan dari percetakan luar. Karyawan hanya 

bertugas memotong dan membentuk menjadi kotak korek api. Tiap kotak korek 

api ada 1 pasang yaitu, kotak dalam untuk tempat korek dan kotak luar sebagai 

pembungkus sekaligus tempat untuk menggesekan korek. 

8) Pengisian Korek 

Batang korek yang sudah jadi diisikan kedalam kotak korek yang sudah jadi. 

9) Pemberian Obat Gesek 

Kotak korek api bagisan samping kanan dan kiri diberi obat gesek dengna cara 

manual dilakukan oleh karyawan. 

10) Pengepakan 

Korek api yang sudah jadi (komplit) dipak dalam ukuran bal yang kemudian 

dibungkus kertas kraft dan kertas plastik. 

11) Gudang 

Korek api yang sudah dipak dimasukan kek gudang penyimpanan dan siap 

dikirim. 

 

 

 

 



 

Gambar 4.2 :  Proses Produksi Korek Api PT. Inka Mandiri Manunggal Kediri 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.      Pemasaran 

a. Daerah Pemasaran 

Korek api Produksi PT Inka Mandiri Manunggal diproduksi karena ada 

permintaan dari agen yang sudah berlabel atau bermerk, sehingga pemasarannya 

dengan mengkontak agen – agen bermerk atau perusahaan yang memerlukan 

korek api, seperti perusahaan rokok contohnya. Untuk kategori pemesanan 

disesuaikan dengan produksi korek api perhari, PT Inka bisa memproduksi enam 

ratus ribu kotak korek per hari. Distribusi dari produksi korek api ini berada di 

daerah sekitar Kediri, Tulungagung, Malang yang banyak memiliki pabrik rokok, 

Surabaya, Bali, dan daerah – daerah yang memberikan oder (pesanan). 

Penggergajian 

Pembubutan 

Perajangan 

Pemberian obat kayu 

Pengeringan 
Pembuatan Box 

Dalam 
Pembuatan Box 

Luar 

Pemberian Pentol 
Korek 

Pengisian 

Pemberian Obat Gores 

Pengepakan 

Gudang 



b. Saluran Distribusi  

Saluran distribusi yang dijalankan adalah sebagai berikut : 

1) Produsen - Agen - Retailer - Konsumen 

      Perusahaan mendistribusikan hasil produksinya terlebih dahulu kepada agen 

dalam jumlah yang besar, kemudian oleh agen didistribusikan kembali kepada 

retailer atau pedagang kecil, setelah dari retailer inilah hasil produksi dapat 

dinikmati oleh konsumen. 

2)  Produsen - Retailer - Konsumen   

 Perusahaan sebagai produsen menjual langsung kepada retailer, dan 

kemudian retailer mendistribusikan kepada konsumen. Untuk proses ini lebih 

mudah karena hanya melewati 2 tahap, tetapi dalam penggunaannya hanya untuk 

daerah Kediri dan sekitarnya saja. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Deskripsi Variabel-Variabel Dalam Penelitian 

4.3.1 Variabel Pendidikan Latihan 

Persepsi mengenai pengaruh pendidikan latihan terhadap produktivitas 

karyawan 

Tabel 4.1 

Persepsi Pengaruh Pendidikan latihan terhadap Produktivitas Karyawan 
Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 31 38.8 

Setuju 23 28.8 

Ragu-Ragu 22 27.5 

Tidak Setuju 4 5.0 

Jumlah 80 100.0 

 Sumber : Data Primer Diolah 



 

Berdasarkan hasil survey di lapangan pada tabel 4.7, dari sebanyak 80 responden 

menyatakan bahwa sebagian besar pendidikan latihan yang berikan perusahaan 

kepada karyawan berpengaruh terhadap produktivitas, dimana 38,8% menyatakan 

bahwa mereka sangat setuju dengan pernyataan itu, 28,8% menyatakan setuju, 27,4% 

menyatakan ragu-ragu, dan 5% menyatakan tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Variabel Tunjangan gizi 

Persepsi mengenai pengaruh tunjangan gizi terhadap produktivitas karyawan 

Tabel 4.2 

Persepsi Pengaruh Insentif terhadap Produktivitas Karyawan 

Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 18 36.3 

Setuju 33 41.3 

Ragu-Ragu 29 22.5 

Jumlah 80 100.0 

Sumber : Data Primer Diolah 
 
Berdasarkan hasil survey di lapangan pada tabel 4.8, dari sebanyak 80 responden 

menyatakan bahwa tunjangan gizi juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerja. Sebanyak 36,3% responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan 

tersebut, 41,3% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, dan 36,3% 

menyatakan ragu-ragu terhadap pernyataan tersebut. 

4.3.3 Variabel Lingkungan Kerja 



a. Persepsi mengenai pengaruh hubungan antar teman terhadap 

produktivitas 

Tabel 4.3 

Presepsi Pengaruh Hubungan Antar Teman terhadap Produktivitas 

Karyawan 
Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 29 36.3 

Setuju 33 41.3 

Ragu-Ragu 18 22.5 

Jumlah 80 100.0 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan hasil survei di lapangan pada tabel 4.10a, dari 80 responden sebagian 

besar menyatakan setuju bahwa hubungan antar teman berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Sebanyak 36,3% menyatakan sangat setuju, 41,3% setuju, dan 22,5% 

ragu-ragu. 

 

b. Persepsi mengenai pengaruh sarana dan prasarana terhadap produktivitas 

Tabel 4.4 

Persepsi Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Produktivitas Karyawan 
Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 31 38.8 

Setuju 23 28.8 

Ragu-Ragu 22 27.5 

Tidak Setuju 4 5.0 

Jumlah 80 100.0 

 Sumber : Data Primer Diolah 
 

Berdasarkan hasil survei di lapangan pada tabel 4.9b, dari 50 responden sebagian 

besar menyatakan sarana prasarana yang ada di perusahaan sudah sesuai dengan 

pekerjaan yang mereka lakukan. Sebanyak 28,8% menyatakan sesuai, 38,8% 

menyatakan sangat sesuai, 27,5% menyatakan ragu-ragu dan 5% tidak setuju. 

 

 

 



 

c. Persepsi mengenai kondisi lingkungan kerja dengan produktivitas  

Tabel 4.5 

Persepsi Pengaruh Kondisi Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas 

Karyawan 
Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 37 46.3 

Setuju 23 28.8 

Ragu-Ragu 12 15.0 

Tidak Setuju 8 10.0 

Jumlah 80 100.0 

 Sumber : Data Primer Diolah 
 

Berdasarkan hasil survei di lapangan pada tabel 4.5, dari 80 responden sebagian 

besar menyatakan bahwa kondisi lingkungan kerja di perusahaan mempengaruhi 

produktivitas mereka (karyawan). Sebanyak  28,8% menyatakan setuju, 46,3% 

menyatakan sangat setuju, 15% menyatakan ragu-ragu dan  10% tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Variabel Gender 

a. Persepsi mengenai kesesuaian pembagian pekerjaan berdasarkan jenis 

kelamin karyawan  

a. Tabel 4.6 



Persepsi Proporsi Keseimbangan Jenis Kelamin Karyawan  

Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 33 41.3 

Setuju 20 25.0 

Ragu-Ragu 22 27.5 

Tidak Setuju 1  1.3 

Sangat Tidak Setuju 4  5.0 

Jumlah 80 100.0 

         Sumber : Data Primer Diolah 
Berdasarkan hasil survei di lapangan pada tabel 4.6, dari 80 responden sebagian 

besar menyatakan bahwa pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin karyawan 

dibagian produksi sudah sesuai. Sebanyak 41,3%  responden menyatakan sangat 

setuju, 25% setuju, 27,5% ragu-ragu, 1,3% tidak setuju dan 5% sangat tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persepsi mengenai perbedaan kuantitas output yang dihasilkan apabila 

pekerjaan tersebut dilakukan oleh lawan jenis 

Tabel 4.7 

Persepsi Perbedaan Kuantitas Output Yang Dihasilkan Apabila Pekerjaan 

Tersebut Dilakukan Oleh Lawan Jenis.  
Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 31 38.8 

Setuju 30 37.5 

Ragu-Ragu 13 16.3 

Tidak Setuju 2  2.5 

Sangat Tidak Setuju 4  5.0 

Jumlah 80 100.0 

Sumber : Data Primer Diolah 
 



Berdasarkan hasil survei di lapangan pada tabel 4.7, dari 80 responden sebagian 

besar menyatakan bahwa terdapat perbedaan kuantitas output yang dihasilkan jika 

pekerjaan tersebut dikerjakan oleh karyawan yang berlawanan jenis kelaminnya.. 

Sebanyak 37,5% responden menyatakan sesuai, 38,8% menyatakan sangat sesuai, 

16,3% menyatakan ragu-ragu,  2,5% tidak setuju dan 5% menyatakan sangat tidak 

setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Persepsi mengenai perbedaan kualitas output yang dihasilkan apabila 

pekerjaan tersebut dilakukan oleh lawan jenis 

 

Tabel 4.8 

Persepsi Perbedaan Kualitas Output Yang Dihasilkan Apabila Pekerjaan 

Tersebut Dilakukan Oleh Lawan Jenis.  
Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 35 43.8 

Setuju 26 32.5 

Ragu-Ragu 13 16.3 

Tidak Setuju 6 7.5 

Jumlah 80 100.0 

 Sumber : Data Primer Diolah 
 

Berdasarkan hasil survei di lapangan pada tabel 4.8, 80 responden sebagian besar 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan kuantitas output yang dihasilkan jika 

pekerjaan tersebut dikerjakan oleh karyawan yang berlawanan jenis kelaminnya 

Sebanyak  32,5% menyatakan setuju, 43,8% menyatakan sangat setuju, 16,3% 

menyatakan ragu-ragu dan  7.5% tidak setuju. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.5 Variabel Produktivitas Karyawan 

Persepsi mengenai output yang dihasilkan dapat melebihi target yang 

ditetapkan oleh perusahaan 

Tabel 4.9 

Persepsi Output Yang Dihasilkan Dapat Melebihi Target Yang Ditetapkan 

Oleh Perusahaan 

Jawaban Pertanyaan Jumlah Responden Persentase 

Sangat Setuju 36 45.0 

Setuju 24 30.0 

Ragu-Ragu 17 21.3 

Tidak Setuju 3 3.8 

Jumlah 80 100.0 

 Sumber : Data Primer Diolah 
 

Berdasarkan hasil survei di lapangan pada tabel 4.9, dari 80 responden sebagian 

besar menyatakan bahwa output yang dihasilkan karyawan dapat melebihi tareget 

yang ditetanpkan perusahaan. Sebanyak 30% menyatakan setuju, 45% menyatakan 

sangat setuju, 21,3% ragu – ragu dan 3,8% menyatakan tidak setuju. 

 

 

 

 



 

 

 

 
4.4. Analisis Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (1995) validitas adalah sejauh mana 

suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas untuk tiap 

tahap butir pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisis item dengan skor totalnya 

dengan rumus korelasi product moment pearson dalam Singarimbun dan Effendi (1995) 

sebagai berikut: 

r = [ ][ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−

)()(

))(()(
2222 yynxxn

yxxyn
 

 Dimana: 

x = variabel independen 

y = variabel dependen 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel 

Apabila probabilitas signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan 

valid dan sebaliknya bila lebih besar dari 0.05 maka dinyatakan tidak valid. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10. 
Hasil Uji Validitas 

No Variabel Item Rhitung Sig. Keterangan 
1. Pendidikan 

Latihan (X1)  

X1.1 
X1.2

0,828 
0,813 

0,000 
0,000 

Valid 
Valid 



X1.3 

 

0,874 0,000 Valid 

2. Tunjangan gizi 
(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

 

0,717 
0,730 
0,913 

0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 

3. Kondisi 
Lingkungan  Kerja 
(X3) 

X3.1 
X3.2 
X3.3 

 

0,769 
0,758 
0,788 

0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 

4. Gender (X4) X4.1 
X4.2 
X4.3 

0,798 
0,836 
0,886 

 

0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 

   5. Produktivitas (Y) Y1 
Y2 
Y3 

       0,843 
 0,841 

       0,892 

0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 

                Sumber data: Data primer yang diolah (2008) 

Dari tabel 4.10, diketahui bahwa semua instrumen memiliki nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 dengan demikian instrumen yang digunakan valid. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (1995) adalah 

menunjukkan  sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila 

suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat pengukur tersebut reliabel. 

Menurut Arikunto (1996), teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah 

dengan menggunakan Alpha Cronbach. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.11.  
Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas  

No.  Interval  Kriteria  
1.  < 0,200  Sangat rendah 
2.  0,200 – 0,399 Rendah  
3.  0,400 – 0,599 Cukup  
4.  0,600 – 0,700 Tinggi  
5.  0,800 – 1,00  Sangat Tinggi 

    Sumber : Arikunto (1996), 
      

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki nilai koefisien keandalan lebih 

besar atau sama dengan 0,6. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12. 



Hasil Uji Reabilitas 
NO Variabel Alpha Kriteria Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

X1 
X2 
X3 
X4 

             Y 

0,787 
0,694 
0,651 
0,785 
0,817 

Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

Sangat Tinggi 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

        Sumber data: Data primer yang diolah (2008) 
 
Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan dari semua variabel 

yang terdiri atas variabel (X
1
), (X

2
), (X

3
), (X

4
)

 
dan (Y) mempunyai koefisien alpha lebih 

dari 0,6. Dengan demikian item pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan reliabel.  

 

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah 

terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan 

efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan regresi berganda 

dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan pengujian untuk 

mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Yaitu: 

Berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas. 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. 

4.5.1. Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Dan 

sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Aliman, 

2000:27). Dalam penelitian ini diperoleh nilai VIF seperti pada tabel 4.15 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.13. 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Variabel Nilai VIF Keterangan  

Pendidikan Latihan (X1) 2,935 Non multikolinearitas 

Tunjangan gizi (X2) 3,046 Non multikolinearitas 



Kondisi Lingkungan Kerja 
(X3) 

7,331 Non multikolinearitas 

Gender (X4) 1,878 Non multikolinearitas 
 Sumber: Data primer diolah (2008) 

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa diantara variabel-variabel bebas yang 

digunakan mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10, dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model regresi linier tersebut bebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi 

diantara satu dengan yang lain.  

 

 

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam sebuah model regresi yang baik selain tidak terjadi multikolinieritas, maka 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain harus tetap 

(homoskedastisitas). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain berbeda, maka model regresi telah terjadi heteroskedastisitas. 

Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan 

meregresikan nilai absolut residual analisis regresi dengan nilai variabel bebas regresi. 

Apabila koefisien regresi antara nilai absolut residual dengan nilai variabel bebas regresi 

signifikan yaitu lebiih kecil dari 5% (0,05) maka persamaan regresi tersebut mengandung 

heterokedastisitas dan sebaliknya berarti non heterokedastisitas atau  homokedastisitas. 

Tabel 4.14. 
Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas 

No. Sig  Keterangan  
1 0,748 Homoskedastisitas  
2 0,077 Homoskedastisitas 
3 0,732 Homoskedastisitas 
4 0,869 Homoskedastisitas 

Sumber: data Primer diolah (2008) 

 
Dari hasil pengujian heterokedastisitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi lebih besar dari 5 % (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa regresi yang 

digunakan tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

4.5.3. Uji Normalitas  



Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2005:110). Berikut ini hasil perhitungan dengan menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov 

Dari hasil perhitungan didapat uji Kolmogorof-Smirnof (dapat dilihat pada Tabel 4.15) 

Tabel 4.15. Uji Normalitas Kolmogorof-Smirnof 

Tests of Normality

.152 80 .000 .889 80 .000

.234 80 .000 .825 80 .000

.151 80 .000 .927 80 .000

.199 80 .000 .900 80 .000

.157 80 .000 .886 80 .000

Y.Produktivitas
X4.Gender
X3.Kondisi
Lingkungan Kerja
X2.Status Gizi
X1.Pendidikan
dan pelatihan

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 di atas, pengujian terhadap kenormalan data 

menghasilkan nilai statistik > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal. 

 

4.5.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan 

pengganggu yang terjadi antar periode yang diujikan dalam model regresi. Untuk dapat 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson 

(DW) Test. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.16. 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
Model Summaryb

.922a .850 .842 .78795 1.578
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X4.Gender, X2.Status Gizi, X1.Pendidikan
dan pelatihan, X3.Kondisi Lingkungan Kerja

a. 

Dependent Variable: Y.Produktivitasb. 
 

 Tabel batas DW dengan jumlah observasi (n) sebanyak 80 dan variabel independen 

(k) sebanyak 4 variabel akan menghasilkan nilai batas atas tabel  (dU)=1,53 dan nilai 

(dL) adalah 1,74 Hasil pengujian dengan menggunakan Durbin-Watson Test (lihat 

lampiran uji asumsi klasik) menunjukkan nilai DW-Statistic sebesar 1,578. Karena nilai 

DW terletak di antara nilai dU<dw<4-dU maka hasil uji autokorelasi dapat disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. 

 

4.6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

Perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan 

antara variabel terikat (dependen) yaitu produktivitas karyawan (Y), dengan variabel 

bebas (independen) yaitu variabel Pendidikan latihan (X
1
), Tunjangan gizi (X

2
), Kondisi 

Lingkungan Kerja (X
3
) dan Gender  (X

4
). Hasil regresi linier berganda dapat dilihat 

dibawah ini :  

 

 

 

Tabel  4.17. 
Hasil Analisis Regresi 

 
Variabel 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
thitung 

 
Sig. 

 
Keterangan 

B Se Beta
(Constant) 

X1 
X2 
X3 
X4 

0,479 
0,130 
0,190 
0,551 
0,117 

0.796 
0,063 
0,089 
0,115 
0,047 

 
0,159 
0,166 
0,580 
0,154 

0,602
2,076 
2,128 
4,784 
2,508 

0,549
0,041 
0,037 
0,000 
0,014 

 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 



R                     
R Square 
Ajust. R Square 
F hitung 
 
F tabel 
 
Sign. F 
 
α   

= 0,922 
= 0,850 
= 0,842 
= 106,156 

= 2,727 

= 0.000 

= 0.000 
Sumber data : Data primer yang diolah (2008) 

Keterangan : - Jumlah data (observasi) = 80 
  - Variabel dependen Y        
 
 
 
 

Dari hasil pengolahan data diperoleh persamaan sebagai berikut Dajan (1994:325):  

Y =0,479 + 0,130 X
1
+ 0,190 X

2
+ 0,551 X

3
+ 0,117 X

4 

Koefisien determinasi berganda (R
2
) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas pengaruhnya terhadap 

variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model.  

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R
2
) atau 

Adjusted R Square sebesar 0,842 atau 84,2 %. Artinya variabel Y dijelaskan sebesar 84,2 

% oleh variabel Pendidikan latihan  (X
1
), Tunjangan gizi (X

2
), Kondisi Lingkungan Kerja 

(X
3
) dan Gender (X

4
) sedangkan sisanya sebesar 15,8 % dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat diketahui bahwa :  

1. Y = Produktivitas Karyawan 

Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah produktivitas karyawan Inka Mandiri 

Manunggal Kediri nilainya akan diprediksi oleh Pendidikan latihan  (X
1
), 

Tunjangan gizi (X
2
), Kondisi Lingkungan Kerja (X

3
) dan Gender (X

4
). 

2. b1 = Pendidikan latihan  



Koefisien regresi variabel pendidikan latihan menunjukan nilai sebesar 0,130 dengan 

tanda positif berarti bahwa variabel pendidikan latihan berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas karyawan.  

3. b2 = Tunjangan gizi  

Koefisien regresi variabel pendidikan latihan menunjukan nilai sebesar 0,190 dengan 

tanda positif berarti bahwa variabel tunjangan gizi berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas karyawan.  

4. b3 = Kondisi Lingkungan Kerja  

Koefisien regresi variabel pendidikan latihan menunjukan nilai sebesar 0,551 dengan 

tanda positif berarti bahwa variabel pendidikan latihan berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas karyawan.  

 

 

 

5. b4 = Gender 

Koefisien regresi variabel pendidikan latihan menunjukan nilai sebesar 0,117 dengan 

tanda positif berarti bahwa variabel pendidikan latihan berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas karyawan.  

 

4.7. Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Uji  F 

Pengujian hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen 

(bebas) dengan variabel dependen (terikat). Dalam hipotesis pertama penelitian ini, 

diduga bahwa seluruh variabel yang terdiri dari Pendidikan Latihan (X
1
), Tunjangan gizi 

(X
2
), Kondisi Lingkungan Kerja (X

3
) dan Gender (X

4
) , secara serempak (simultan) 

mempengaruhi produktivitas karyawan.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.14 diatas, 

menunjukkan bahwa F 
hitung 

sebesar 106,156 > F tabel 2,727 dengan Signifikansi F = 0,000. 



Jadi F 
hitung 

> F 
tabel 

(106,156> 2,727) atau Sig F < 5 % (0,000 < 0,05) , dengan demikian 

Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa secara serempak variabel X
1
, X

2
, X

3
, X

4
 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.  

Karena variabel independen (bebas) lebih dari satu maka dilihat dari nilai Adjusted R 

Square menunjukkan nilai besar 0,842 yang artinya bahwa variabel produktivitas 

karyawan (Y) dipengaruhi sebesar 84,2 % oleh variabel kepemimpinan jalur tujuan 

sedangkan sisanya 15,8 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar tiga variabel independen 

(bebas) yang diteliti.  

 

4.7.2.Uji t 

Pengujian hipotesis ini untuk mengetahui variabel independen (bebas) manakah yang 

dominan pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan pada Inka Mandiri Manunggal 

Kediri 

Dari hasil Uji t dari tabel 4.17 di atas menujukkan bahwa terdapat 4 variabel 

independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pendidikan Latihan (X1)  

Untuk variabel Pendidikan Latihan (X
1
) memiliki Sig t < 5 % (0,041< 0,05). 

Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan 

bahwa Pendidikan Latihan (X
1
) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

karyawan (Y). 

Dalam variabel pendidikan latihan tenaga kerja mendapatkan tambahan skill 

atau kemampuan yang dapat mempercepat tenaga kerja dalam menghasilkan 

output, Tiap peningkatan kecepatan dalam bekerja merupakan pengurangan waktu 

bekerja atau sering disebut efisensi waktu. Jadi sebut saja yang semula 1 jam = 

100 output, maka dengan efisensi waktu menjadi 45 menit = 100 output., Terlihat 

bahwa produktivitas tenaga kerja meningkat akibat tamgahan efisiensi waktu yang 

didapatkan dari pendidikan latihan Hal ini diperkuat oleh, Payaman (1985:74) 



yang menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah 

pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan 

demikian meningkatkan produktivitas kerja.  

Produktivitas yang dimiliki karyawan PT. Inka Mandiri Manunggal sudah 

cukup baik, sebab dari 65% dari sampel memberikan jawaban deskriptif bahwa 

pelatihan yang diberikan perusahaan dapat mempercepat kerja para karyawan 

tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas outputput. Dalam arti pelatihan 

memberikan efisiensi waktu dalam bekerja sehingga target yang ditetapkan 

perusahaan dapat mereka penuhi. 

2. Tunjangan gizi (X2) 

Untuk variabel gender (X
2
) memiliki Sig t < 5 % (0,037 < 0,05). Dengan 

demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa 

Tunjangan gizi  (X
2
) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan (Y).  

Dalam variabel tunjangan gizi tenaga kerja mendapatkan tambahan kondisi 

fisik yang fit atau prima dalam bekerja, Kondisi tenaga kerja yang fit membuat 

stabilitas waktu dalam bekerja terkendali,. Hal ini ditunjukan oleh tingkat absensi 

karyawan yang stabil atau jarang sekali absen akibat gangguan kesehatan, Sebab 

dinilai tambahan tunjangan gizi yang ditunjukan melalui pemeberian insentif gizi 

yang cukup dapat menjamin stabilitas  kondisi kesehatan tenaga kerja. Hal ini 

diperkuat oleh Payaman (1985:83) yang menyebutkan bahwa peningkatan 

tunjangan gizi mempengaruhi tingkat produktivitas, Hal ini ditunjukan dengan 

status kesehatan karyawan yang stabil dalam arti bahwa kondisi kesehatan 

karyawan tersebut selalu fit dalam bekerja sehingga menimbulkan semangat 

dalam bekerja. Peningkatan tunjangan gizi dapat diimplementasikan dalam 

pemberian tunjangan gizi atau asuransi kesehatan kepada tenaga kerja.  

Tunjangan gizi atau kesehatan yang dimiliki karyawan PT. Inka Mandiri 

Manunggal sudah cukup baik, sebab dari 25 % dari sampel memberikan jawaban 

deskriptif bahwa tunjangan gizi yang diberikan perusahaan dapat mempengaruhi 



tingkat absensi karyawan yang stabil atau karyawan jarang sekali yang absen 

dalam bekerja. Kemudian 46,25% menjelaskan bahwa dalam kondisi yang sehat 

atau fit mereka selalu dapat menghasilkan output yang ditargetkan perusahaan 

atau jika mereka sehat jelas tidak akan absen sehingga target yang ditetapkan 

perusahaan dapat mereka penuhi. 

3. Kondisi Lingkungan Kerja (X3) 

Untuk variabel kondisi lingkungan kerja (X
3
) memiliki Sig t < 5 % (0,000 < 

0,05). Dengan demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan kerja (X
3
) berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas karyawan (Y). 

Variabel kondisi lingkungan kerja yang kondusif memberikan kenyamanan 

bagi karyawan untuk bekerja sehingga kelancaran dalam bekerja memberikan 

efek positif terhadap jumlah output yang dihasilkan dalam arti jumlah output 

sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan.  

Menurut Afrida (2003:39) perbaikan lingkungan merupakan sarana 

pendukung guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menyangkut 

lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, saran dan peralatan 

produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana 

dalam lingkungan kerja itu sendiri.  

Kondisi lingkungan kerja yang dimiliki PT. Inka Mandiri Manunggal sudah 

cukup baik, sebab dari 55 % dari sampel memberikan jawaban deskriptif bahwa 

hubungan yang baik pertemanan sesama karyawan memiliki pengaruh positif 

bekerja dalam arti tiap bagian – bagian dalam divisi produksi dapat saling bekerja 

sama dalam menyelsaikan suatu pekerjaan. Kemudian 66,25% dari sampel 

memberikan menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan 

cukup membantu karyawan dalam menyelsaikan pekerjaan dalam arti sarana dan 

prasarana tersebut dapat memberi kemudahan serta mempercepat karyawan dalam 

menyelsaikan pekerjaan mereka. Kemudian 75 % dari sampel memberikan 



jawaban deskriptif bahwa kondisi lingkungan dimana mereka bekerja sudah 

cukup baik dengan alasan lokasi pabrik yang masih berada di dekat  tempat 

mereka tinggal cukup memberi kenyamanan mereka untuk bekerja. 

4. Gender (X4) 

Untuk variabel gender (X
4
) memiliki Sig t < 5 % (0,014< 0,05). Dengan 

demikian pengujian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa 

gender (X
4
) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan (Y).  

Variabel gender merupakan spesifikasi tenaga kerja pada pos – posnya sesuai 

dengan jenis kelaminnya atau gender, Hal yang signifikan memang terjadi pada 

ketepatan penempatan karyawan sesuai gender. Efektivitas dan efisinesi waktu 

didapatkan dalam spesifikasi tenaga kerja menurut gnder , karena pekerjaan dalam 

perusahaan ini menitik beratkan pada kemampuan fisik tiap karyawan. 

Menurut Afrida (2003:75) faktor tradisi, kebudayaan dan fisik menyebabkan 

terdapat perbedaan TPAK antar gender perempuan dan laki – laki. Laki – laki 

ditakdirkan lebih berat dari pada wanita. Hal ini menunjukan bahwa dalam 

pekerjaan variabel gender perlu diperhitungkan sebab posisi dalam pekerjaan 

harus ditempati oleh gender yang sesuai, dalam arti pekerjaan harus dicocokan 

dengan kemampuan gender. Sebab jika pos – pos pekerjaan ditempati sesuai 

dengan gender akan menambah efisiensi dalam bekerja sehingga secara tidak 

langsung prodktivitas meningkat. 

Kondisi gender kerja yang dimiliki PT. Inka Mandiri Manunggal sudah cukup 

positif diperhitungkan perusahaan sebab dari 60 % dari sampel memberikan 

jawaban deskriptif pembagian pekerjaan sudah sesuai dengan kemampuan 

berdasarkan gender sudah sesuai, Terdapat perbedaan jika pekerjaan antara lawan 

jenis saling ditukar. Jika pekerjaan perempuan dikerjakan oleh laki – laki akan 

lebih lambat begitu pula sebaliknya. 

Jadi kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengujian hipotesis diatas adalah 

variabel pendidikan latihan, tunjangan gizi, kondisi lingkungan kerja dan gender 



berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas karyawan pada PT. Inka Mandiri 

Manunggal Kediri. 

Untuk melihat apakah partisipatif (X
3
) mempunyai pengaruh yang dominan 

dibandingkan dengan variabel lainnya, dapat dilihat dari koefisien regresi yang 

standardized (Beta) variabel kondisi lingkungan kerja yang lebih besar dari seluruh 

variabel independen yang lainnya.  

Dari koefisien regresi standardized (Beta) pada tabel 4.18 variabel kondisi 

lingkungan kerja memiliki nilai Beta yang tertinggi yaitu dengan nilai Beta sebesar 0,580 

nilai Beta kedua yaitu variabel tunjangan gizi 0,166 nilai Beta ketiga yaitu variabel 

pendidkan latihan 0,159 sedangkan untuk nilai Beta terendah yaitu variabel gender 

sebesar 0,154. 

Dengan melihat analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang 

diduga bahwa variabel kondisi lingkungankerja (X
3
) merupakan variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan diterima karena dilihat dari nilai Beta, 

ternyata variabel kondisi lingkungan kerja merupakan variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan PT. Inka Mandiri Manunggal Kediri 

dengan nilai Beta tertinggi sebesar 0,495.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pendidikan latihan, 

tunjangan gizi, kondisi lingkungan kerja, dan gender terhadap produktivitas tenaga 

kerja PT. Inkari Mandiri Manunggal Kediri, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variabel pendidikan latihan menunjukkan arah pengaruh positif signifikan yang 

berarti bahwa semakin banyak pendidikan latihan yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan akan menyebabkan kenaikan terhadap produktivitas karyawan. 

Hal ini dapat dikarenakan semakin banyak pendidikan latihan yang didapat akan 

menambah kemampuan, pemahaman dan kecepatan karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan, sehingga dengan pendidikan latihan yang lebih tinggi 

karyawan mempunyai pegangan untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan 

sarana yang ada untuk menyelsaikan pekerjaan dengan efisien. 

2. Variabel tunjangan gizi berpengaruh posistif bagi produktivitas karyawan. 

Tunjangan gizi berupa tunjangan gizi dan kesehatan yang diterima karyawan sudah 

cukup memberikan jaminan gizi dan kesehatan yang baik bagi mereka. Disamping 

itu tingkat tunjangan gizi yang baik menjamin kondisi karyawan tetap fit saat 

bekerja serta mengurangi tingkat absensi karyawan sehingga target yang 

ditetapkan perusahaan dapat mereka capai pada kondisi seperti itu.  

 
3. Variabel kondisi lingkungan kerja menunjukkan pengaruh positif terhadap 

produktivitas karyawan. Hal ini ditunjukan dengan kelengkapan sarana prasarana 

dan hubungan antar teman di lingkungan pekerjaan dengan kualitas lingkungan 

kerja yang baik akan menyebabkan produktivitas karyawan meningkat. Hubungan 

pertemanan yang baik oleh sesama karyawan menciptakan iklim kondusif 

dilingkungan kerja dalam arti tiap bagian – bagian dalam divisi produksi dapat 

saling bekerja sama dalam menyelsaikan suatu pekerjaan. Sarana dan prasarana 



yang dimiliki PT. Inkari Mandiri Manunggal cukup membantu karyawan dalam 

menyelsaikan pekerjaan dalam arti sarana dan prasarana tersebut dapat memberi 

kemudahan serta mempercepat karyawan dalam menyelsaikan pekerjaan mereka, 

maka dengan kondisi lingkungan kerja yang baik, karyawan akan merasa tidak ada 

tekanan dan dalam melaksanakan pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat dan 

efisien. 

4. Variabel gender menunjukkan pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. 

bahwa tingkat kecepatan karyawan dalam menghasilkan output ditentukan oleh 

pekerjaan yang dikerjakan sesuai pos – pos yang dibagi menurut gendernya dalam 

arti bahwa pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik yang berat dikerjakan 

karyawan laki – laki sedangkan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan 

kerapian dikerjakan oleh perempuan. Pembagian sesuai gender ini memberikan 

efesiensi dalam melaksanakan pekerjaan. 

5. Pengujian keempat variabel secara simultan menunjukkan bahwa model regresi 

yang digunakan telah mampu menjadi prediktor yang baik terhadap faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. 

6. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi (R2) memiliki nilai 0,842 yang artinya bahwa variabel produktivitas 

karyawan (Y) dipengaruhi sebesar 84,2 % oleh keempat variabel dan sisanya 15,8 

% dipengaruhi oleh variabel lain diluar empat variabel independen (bebas) yang 

diteliti. 

7. Hasil pengujian secara parsial terhadap keempat variabel menunjukkan bahwa 

variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan adalah 

variabel kondisi lingkungan kerja. Hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan 

kerja yang baik menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan kerja. Dengan 

iklim kerja yang kondusif diharapkan produktivitas karyawan juga mengalami 

peningkatan sehingga target perusahaan dapat tercapai.  

 

5.2 Saran 



Untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam rangka upaya untuk mencapai 

target perusahaan maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain : 

1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan sehingga target perusahaan 

dapat tercapai, maka pihak perusahaan sebaiknya memberikan lebih kesempatan 

bagi karyawan untuk mendapatkan pelatihan. Pihak perusahaan juga dapat 

menaikkan standar pendidikan sebagai syarat dalam penerimaan karyawan baru. 

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat mengingat varibel tersebut masih 

memiliki tingkat signifikansi yang masih dibawah tiga variabel lainnya sehingga 

jika intensitas pemberian pelatihan ditingkatkan oleh perusahaan kemungkian 

produktivitas karyawan akan lebih meningkat lagi.  

2. Ditengah krisis global yang terjadi setidaknya perusahaan dapat mempertahankan 

keempat variabel yang sudah cukup baik mendukung perusahaan dan 

meminimkan konflik perseoalan yang terjadi di perusahaan. Iklim kondusif yang 

dimiliki PT. Inkari Mandiri Manunggal menunjukan nilai positif dalam sebuah 

perusahaan manufaktur yang berlokasi dipedesaan sehingga perlu dipertahankan 

atau lebih baik lagi jika bisa ditingkatkan. 
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KUESIONER PENELITIAN 
 

Pengaruh Pendidikan Latihan, Tunjangan gizi, Kondisi Lingkungan Kerja dan Gender 
terhadap Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Tenaga Kerja 

Perusahaan Korek Api  PT. Inka Mandiri Manunggal Kediri ) 
 

 Dalam rangka menunjang kegiatan penelitian dan penulisan skripsi yang 
dilakukan oleh peneliti selaku Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi 
Pembangunan Universitas Brawijaya Malang, mohon kesediaan Bapak / Ibu. untuk 
memberikan pendapatnya mengenai Pengaruh Pendidikan Latihan, Tunjangan gizi, 
Kondisi Lingkungan Kerja dan Gender terhadap Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 
Di Kantor PT. Inka Mandiri Manunggal Kediri melalui Kuesioner yang tersedia. 
 Hasil penelitian ini hanya diperuntukkan untuk penyusunan skripsi saya sebagai 
tugas akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Oleh karena itu jawaban 
Bapak / Ibu DIJAMIN KERAHASIAANNYA. 
 Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak / Ibu dalam mengisi kuisioner ini 
saya ucapkan terima kasih  
 
Identitas Responden 

1. Nama     : ……………………………………………. 
2. Umur     : …………………………………………….  
3. Jenis Kelamin    : [    ] Laki-Laki     [    ] Perempuan 
4. Status Perkawinan   : [    ] Kawin     

     [    ] Belum Kawin     
     [    ] Duda / Janda 

5. Pendidikan    : ……………………………………………. 
6. Jumlah Tanggungan Keluarga : ……………………………………………. 
7. Jarak Rumah Ke Perusahaan  : ……………………………………………. 
8. Status Tempat Tinggal  : [    ] Rumah Sendiri     

     [    ] Sewa/ Kontrak     
     [    ] Rumah Orang Tua 
 

 
Petunjuk Pengisian 
Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat 
Bapak / Ibu / Saudara 
 

I. Pendidikan Latihan 
1. Dalam memperlancar pekerjaan yang Bapak / Ibu geluti selama ini, apakah Bapak 

/ Ibu setuju bahwa pekerjaan tersebut membutuhkan suatu pelatihan? 
a. Sangat Setuju     d.   Tidak Setuju 
b. Setuju      e.    Sangat Tidak Setuju 
c. Ragu – Ragu 

2. Selama Bapak / Ibu bekerja di perusahaan ini, apakah perusahaan pernah 
memberikan pelatihan kepada Bapak / Ibu khususnya untuk posisi / bagian yang 
Bapak / Ibu tempati ? 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang – kadang 

d. Hampir tidak pernah 
e. Tidak pernah 



3. Selama pelatihan yang pernah Bapak / Ibu peroleh dari perusahaan apakah dapat 
mempengaruhi produktivitas Bapak / Ibu saat bekerja? 

a. Sangat Berpengaruh 
b. Berpengaruh  
c. Ragu – Ragu 

d. Tidak Berpengaruh 
e. SangatTidak Berpengaruh 

 
• Jelaskan pengaruhnya 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

II. Tunjangan gizi 
1. Berapa besar insentif berupa tunjangan gizi dan kesehatan yang Bapak / Ibu 

terima dalam satu bulan dari perusahaan? 
a. ≤ Rp. 500.000 
b. > Rp. 400.000 - ≤ Rp. 500.000 
c. > Rp. 200.000 - ≤ Rp. 300.000 
d. > Rp. 100.000 - ≤ Rp. 200.000 
e. > Rp. 100.000 

2. Dari jumlah nominal  tunjangan gizi dan kesehatan yang telah Bapak / Ibu terima 
tersebut, Menurut Bapak / Ibu apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi dan 
kesehatan Bapak / Ibu ? 

a. Sangat Memenuhi 
b. Memenuhi 
c. Ragu – Ragu 

d. Tidak Memenuhi 
e. Sangat Tidak Memenuhi 

3. Apakah tunjangan gizi dan kesehatan yang telah diberikan perusahaan kepada 
Bapak / Ibu dapat mempengaruhi produktivitas Bapak / Ibu saat bekerja ? 

a. Sangat Berpengaruh 
b. Berpengaruh 
c. Ragu – Ragu 

d. Tidak Berpengaruh 
e. SangatTidak Berpengaruh 

• Jelaskan pengaruhnya 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
III. Kondisi Lingkungan Kerja 

1. Dalam hubungan pertemanan dengan rekan kerja di lingkungan perusahaan, 
apakah menurut Bapak / Ibu dapat memberikan pengaruh pada produktivitas 
Bapak / Ibu saat bekerja ? 

a. Sangat Berpengaruh 
b. Berpengaruh 
c. Ragu – Ragu 

d. Tidak Berpengaruh 
e. SangatTidak Berpengaruh 

 
• Jelaskan pengaruhnya 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 



2. Apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan perusahaan dapat membantu 
Bapak / Ibu dalam menyelsaikan pekerjaan ? 

a. Sangat Membantu   d.  Tidak Membantu 
b. Membantu    e.  Sangat Tidak Membantu 
c. Ragu – Ragu 

 
• Jelaskan alasannya 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
3. Apakah lingkungan kerja ditempat Bapak / Ibu bekerja saat ini memiliki pengaruh 

terhadap produktivitas Bapak / Ibu saat bekerja ? 
a. Sangat Berpengaruh 
b. Berpengaruh 
c. Ragu – Ragu 

 

d. Tidak Berpengaruh 
e. SangatTidak Berpengaruh 

 

4. Secara keseluruhan bagaimana kondisi lingkungan tempat Bapak / Ibu bekerja ? 
a. Baik 

Alasan : ……………………………………………..........................  
  ………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………… 

b. Tidak Baik 
Alasan : ……………………………………………..........................  

  ………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………… 
IV. Gender  

1. Apakah pembagian pekerjaan di bagian produksi sudah sesuai dengan 
kemampuan Bapak / Ibu berdasarkan jenis kelamin Bapak / Ibu  ? 

a. Sangat Setuju  d. Tidak Setuju 
b. Setuju   e.  Sangat Tidak Setuju 
c. Ragu – Ragu  

2. Menurut Bapak / Ibu apakah kuantitas output yang dihasilkan memiliki perbedaan 
yang berarti apabila pekerjaan tersebut dilakukan oleh lawan jenis Bapak / Ibu ? 

a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 
c. Ragu – Ragu  

• Jelaskan Perbedaannya 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



3. Menurut Bapak / Ibu apakah kualitas output yang dihasilkan memiliki perbedaan 
yang berarti apabila pekerjaan tersebut dilakukan oleh lawan jenis Bapak / Ibu ? 

a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 
c. Ragu – Ragu  

• Jelaskan Perbedaannya 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
V. Produktivitas  

1. Menurut Bapak / Ibu apakah kuantitas output yang Bapak / Ibu hasilkan selama 
bekerja sudah optimal sesuai target target yang diinginkan perusahaaan? 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Ragu – Ragu  

d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

2. Menurut Bapak / Ibu apakah kualitas output yang Bapak / Ibu hasilkan selama 
bekerja sudah optimal sesuai target target yang diinginkan perusahaaan? 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Ragu – Ragu  

d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

3. Menurut Bapak / Ibu apakah pekerjaan yang diselesaikan Bapak / Ibu dapat 
melebihi target yang diinginkan perusahaaan ? 

a.   Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Ragu – Ragu 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 



 
 

 
 
4. Apakah perusahaan Bapak / Ibu tempati memberikan pekerjaan ekstra atau 

lembur ? 
 Ya 

Alasan : ……………………………………………..........................  
 
 ………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………… 

Tidak 
Alasan : ……………………………………………..........................  

 
 ………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………… 
  
 

― TERIMA KASIH ― 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

No x1.1 x1.2 x1.3 x2.1 x2.2 x2.3 x3.1 x3.2 x3.3 x4.1 x4.2 x4.3 y1 y2 y3 totx1 totx2 totx3 totx4 toty
1 1 5 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 10 11 10 11 9
2 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 4 15 11 13 13 11
3 3 3 2 5 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 8 12 9 10 12
4 3 5 4 3 3 3 3 4 2 2 5 4 4 4 4 12 9 9 11 12
5 4 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 4 3 12 11 11 13 12
6 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 9 15 13 13 12
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 15 15 15 13 12
8 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 14 13 14 14 14
9 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 14 15 14 11 14

10 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 12 15 14 15 14
11 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 13 12 13 13 15
12 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 15 14 14 12 15
13 3 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 8 11 7 8 9
14 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 7 11 8 10 9
15 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 10 10 8 11 9
16 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 12 11 9 10 10
17 3 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 12 11 10 9 10
18 3 5 4 5 3 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3 12 12 10 8 10
19 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 11 11 10 11 10
20 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 13 11 10 10 11
21 4 5 5 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 5 14 10 11 10 11
22 5 5 5 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 15 10 11 10 11
23 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 12 14 11 9 11
24 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 12 9 12 14 12
25 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 9 13 12 13 12
26 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 11 12 11 14 12
27 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 11 12 12 13 12
28 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 2 3 4 5 3 12 15 12 9 12
29 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 11 12 12 14 12
30 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 3 15 11 12 12 12
31 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 12 12 12 14 12
32 3 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 5 4 9 15 13 13 13
33 3 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 11 13 12 15 13
34 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 14 11 13 13 13
35 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 13 12 13 13 13
36 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 13 12 13 13 13
37 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 13 12 13 15 13
38 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 13 14 13 13 14
39 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 14 14 13 12 14
40 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 12 14 14 14 14
41 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 15 12 14 14 15
42 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 15 13 14 13 15
43 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 14 15 15 10 15
44 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 12 14 14 15 15
45 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 15 14 14 12 15
46 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 14 15 14 12 15
47 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 15 13 15 13 15
48 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 14 15 14 13 15
49 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 15 14 15 13 15
50 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15 15 15 15
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 15 15 15 14 15



 
 

52 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 13 11 10 10 11
53 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 14 11 13 13 13
54 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 7 11 8 10 9
55 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 12 9 12 14 12
56 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 12 12 12 14 12
57 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 13 12 13 13 15
58 2 1 3 3 5 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 6 12 9 4 9
59 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 11 12 11 14 12
60 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 14 15 14 11 14
61 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 14 13 14 14 14
62 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 14 14 13 12 14
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 15 15 15 14 15
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 15 15 15 14 15
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 15 15 15 14 15
66 3 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 11 13 12 15 13
67 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 14 15 15 10 15
68 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 14 15 14 13 15
69 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 14 15 14 12 15
70 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 12 14 14 14 14
71 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 12 15 14 15 14
72 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15 15 15 15
73 2 1 3 3 5 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 6 12 9 4 9
74 2 1 3 3 5 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 6 12 9 4 9
75 2 1 3 3 5 4 4 3 2 1 1 2 3 3 3 6 12 9 4 9
76 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 11 12 12 14 12
77 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 3 11 12 12 13 12
78 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 11 12 11 14 12
79 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 11 12 11 14 12
80 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 11 12 11 14 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hasil Uji Validitas 
 
Correlations 

Correlations for Analysis 1

.828**

.000

80

.813**

.000

80

.874**

.000

80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1.1.Pekerjaan tersebut
membutuhkan suatu pelatihan

X1.2.Perusahaan pernah
memberikan pelatihan

X1.3.Pelatihan mempengaruhi
produktivitas

Skor Total X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Correlations for Analysis 2

.717**

.000

80

.730**

.000

80

.913**

.000

80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X2.1.Insentif berupa tunjangan
gizi dan kesehatan

X2.2.Jumlah nominal 
tunjangan gizi dan kesehatan
memenuhi

X2.3.Tunjangan gizi dan
kesehatan mempengaruhi
produktivitas

Skor Total X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

Correlations for Analysis 3

.769**

.000

80

.758**

.000

80

.788**

.000

80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X3.1.Hubungan pertemanan
dengan rekan kerja di
lingkungan mempengaruhi

X3.2.Sarana dan prasarana
yang telah disediakan
perusahaan dapat membantu

X3.3.Lingkungan kerja
ditempat Bapak / Ibu bekerja
saat ini memiliki pengaruh
terhadap produktivitas

Skor Total X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 



 
 

 
Correlations for Analysis 4

.798**

.000

80

.836**

.000

80

.886**

.000

80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X4.1.Proporsi antara karyawan
laki - laki dengan perempuan

X4.2.Kuantitas output yang
dihasilkan memiliki perbedaan
yang berarti apabila pekerjaan
tersebut dilakukan oleh lawan
jenis

X4.3.Kualitas output yang
dihasilkan memiliki perbedaan
yang berarti apabila pekerjaan
tersebut dilakukan oleh lawan
jenis

Skor Total X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Correlations for Analysis 5

.843**

.000

80

.841**

.000

80

.892**

.000

80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y1.Kuantitas output yang
dihasilkan selama bekerja
sudah optimal sesuai target

Y2.Kualitas output yang
dihasilkan selama bekerja
sudah optimal sesuai target

Y3.Pekerjaan yang
diselesaikan dapat melebihi
target yang diinginkan

Skor Total Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
Reliability 
 
 
 
Scale: ALPHA 
 



 
 

Case Processing Summary

80 100.0

0 .0

80 100.0

Valid

Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

 
 

Reliability Statistics

.787 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3.70 .947 80

4.48 1.018 80

4.01 .934 80

X1.1.Pekerjaan tersebut
membutuhkan suatu pelatihan

X1.2.Perusahaan pernah
memberikan pelatihan

X1.3.Pelatihan mempengaruhi
produktivitas

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

8.49 2.987 .617 .721

7.71 2.916 .560 .787

8.18 2.804 .710 .621

X1.1.Pekerjaan tersebut
membutuhkan suatu pelatihan

X1.2.Perusahaan pernah
memberikan pelatihan

X1.3.Pelatihan mempengaruhi
produktivitas

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

12.19 5.901 2.429 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 



 
 

Reliability 
 
 
 
Scale: ALPHA 
 

Case Processing Summary

80 100.0

0 .0

80 100.0

Valid

Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

 
 

Reliability Statistics

.694 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

4.23 .763 80

4.36 .680 80

4.14 .759 80

X2.1.Insentif berupa tunjangan
gizi dan kesehatan

X2.2.Jumlah nominal 
tunjangan gizi dan kesehatan
memenuhi

X2.3.Tunjangan gizi dan
kesehatan mempengaruhi
produktivitas

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

8.50 1.696 .370 .776

8.36 1.753 .443 .679

8.59 1.182 .760 .235

X2.1.Insentif berupa tunjangan
gizi dan kesehatan

X2.2.Jumlah nominal 
tunjangan gizi dan kesehatan
memenuhi

X2.3.Tunjangan gizi dan
kesehatan mempengaruhi
produktivitas

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

12.73 3.012 1.736 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
Reliability 



 
 

 
Scale: ALPHA 
 

Case Processing Summary

80 100.0

0 .0

80 100.0

Valid

Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

 
Reliability Statistics

.651 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

4.14 .759 80

4.01 .934 80

4.11 1.006 80

X3.1.Hubungan pertemanan
dengan rekan kerja di
lingkungan mempengaruhi

X3.2.Sarana dan prasarana
yang telah disediakan
perusahaan dapat membantu

X3.3.Lingkungan kerja
ditempat Bapak / Ibu bekerja
saat ini memiliki pengaruh
terhadap produktivitas

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

8.13 2.491 .535 .486

8.25 2.266 .430 .598

8.15 2.053 .445 .588

X3.1.Hubungan pertemanan
dengan rekan kerja di
lingkungan mempengaruhi

X3.2.Sarana dan prasarana
yang telah disediakan
perusahaan dapat membantu

X3.3.Lingkungan kerja
ditempat Bapak / Ibu bekerja
saat ini memiliki pengaruh
terhadap produktivitas

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

12.26 4.348 2.085 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
Reliability 
 



 
 

Scale: ALPHA 
 

Case Processing Summary

80 100.0

0 .0

80 100.0

Valid

Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

 
Reliability Statistics

.785 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.96 1.096 80

4.03 1.055 80

4.13 .946 80

X4.1.Proporsi antara karyawan
laki - laki dengan perempuan

X4.2.Kuantitas output yang
dihasilkan memiliki perbedaan
yang berarti apabila pekerjaan
tersebut dilakukan oleh lawan
jenis

X4.3.Kualitas output yang
dihasilkan memiliki perbedaan
yang berarti apabila pekerjaan
tersebut dilakukan oleh lawan
jenis

Mean Std. Deviation N

 
Item-Total Statistics

8.15 3.395 .529 .817

8.09 3.271 .616 .718

7.99 3.278 .747 .588

X4.1.Proporsi antara karyawan
laki - laki dengan perempuan

X4.2.Kuantitas output yang
dihasilkan memiliki perbedaan
yang berarti apabila pekerjaan
tersebut dilakukan oleh lawan
jenis

X4.3.Kualitas output yang
dihasilkan memiliki perbedaan
yang berarti apabila pekerjaan
tersebut dilakukan oleh lawan
jenis

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

12.11 6.734 2.595 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Reliability 
 
Scale: ALPHA 



 
 

Case Processing Summary

80 100.0

0 .0

80 100.0

Valid

Excluded a

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

 
Reliability Statistics

.817 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

4.16 .702 80

4.33 .708 80

4.16 .892 80

Y1.Kuantitas output yang
dihasilkan selama bekerja
sudah optimal sesuai target

Y2.Kualitas output yang
dihasilkan selama bekerja
sudah optimal sesuai target

Y3.Pekerjaan yang
diselesaikan dapat melebihi
target yang diinginkan

Mean Std. Deviation N

 
Item-Total Statistics

8.49 2.076 .672 .751

8.33 2.070 .666 .755

8.49 1.569 .698 .735

Y1.Kuantitas output yang
dihasilkan selama bekerja
sudah optimal sesuai target

Y2.Kualitas output yang
dihasilkan selama bekerja
sudah optimal sesuai target

Y3.Pekerjaan yang
diselesaikan dapat melebihi
target yang diinginkan

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

12.65 3.927 1.982 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
 
 
Uji Normalitas 
 
 
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 



 
 

 
 

Tests of Normality

.152 80 .000 .889 80 .000

.234 80 .000 .825 80 .000

.151 80 .000 .927 80 .000

.199 80 .000 .900 80 .000

.157 80 .000 .886 80 .000

Y.Produktivitas
X4.Gender
X3.Kondisi
Lingkungan Kerja
X2.Status Gizi
X1.Pendidikan
dan pelatihan

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Regression Standardized Residual
20-2-4

Fr
eq

ue
nc

y

30

20

10

0

Histogram

Dependent Variable: Y.Produktivitas

Mean =-6.45E-16�
Std. Dev. =0.974�

N =80

 



 
 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y.Produktivitas

 
 
Hasil Uji Multikolinieritas 
 
 

Coefficients a

.721 .233 .093 .341 2.935

.664 .239 .095 .328 3.046

.911 .484 .214 .136 7.331

.631 .278 .112 .533 1.878

X1.Pendidikan dan pelatihan

X2.Status Gizi

X3.Kondisi Lingkungan Kerja

X4.Gender

Model
1

Zero-order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y.Produktivitasa. 

 
 

Residuals Statistics a

8.3981 15.1758 12.6500 1.82679 80

-3.05844 2.07589 .00000 .76775 80

-2.328 1.383 .000 1.000 80

-3.882 2.635 .000 .974 80

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y.Produktivitasa. 

 



 
 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
 

Model Summary

.214a .046 -.005 .58487
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4.Gender, X2.Status Gizi, X1.
Pendidikan dan pelatihan, X3.Kondisi Lingkungan Kerja

a. 

 
 

ANOVAb

1.231 4 .308 .900 .469a

25.655 75 .342

26.887 79

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4.Gender, X2.Status Gizi, X1.Pendidikan dan pelatihan, X3.Kondisi
Lingkungan Kerja

a. 

Dependent Variable: absolutb. 

 
 

Coefficients a

.190 .591 .322 .748

.083 .046 .347 1.795 .077

.023 .066 .068 .344 .732

-.076 .085 -.271 -.887 .378

-.006 .035 -.026 -.166 .869

(Constant)

X1.Pendidikan dan pelatihan

X2.Status Gizi

X3.Kondisi Lingkungan Kerja

X4.Gender

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absoluta. 

 
 
 
Hasil Uji Autokorelasi 
 

Model Summaryb

.922a .850 .842 .78795 1.578
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X4.Gender, X2.Status Gizi, X1.Pendidikan
dan pelatihan, X3.Kondisi Lingkungan Kerja

a. 

Dependent Variable: Y.Produktivitasb. 
 

 
 
 
 
Hasil Regresi Linier Berganda 



 
 

 
Regression 
 
 
 

Descriptive Statistics

12.6500 1.98156 80

12.1875 2.42922 80

12.7250 1.73552 80

12.2625 2.08517 80

12.1125 2.59500 80

Y.Produktivitas

X1.Pendidikan dan pelatihan

X2.Status Gizi

X3.Kondisi Lingkungan Kerja

X4.Gender

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .721 .664 .911 .631

.721 1.000 .307 .745 .517

.664 .307 1.000 .713 .232

.911 .745 .713 1.000 .614

.631 .517 .232 .614 1.000

. .000 .000 .000 .000

.000 . .003 .000 .000

.000 .003 . .000 .019

.000 .000 .000 . .000

.000 .000 .019 .000 .

80 80 80 80 80

80 80 80 80 80

80 80 80 80 80

80 80 80 80 80

80 80 80 80 80

Y.Produktivitas

X1.Pendidikan dan pelatihan

X2.Status Gizi

X3.Kondisi Lingkungan Kerja

X4.Gender

Y.Produktivitas

X1.Pendidikan dan pelatihan

X2.Status Gizi

X3.Kondisi Lingkungan Kerja

X4.Gender

Y.Produktivitas

X1.Pendidikan dan pelatihan

X2.Status Gizi

X3.Kondisi Lingkungan Kerja

X4.Gender

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y.Produktivitas
X1.Pendidikan
dan pelatihan X2.Status Gizi

X3.Kondisi
Lingkungan

Kerja X4.Gender

 
 

Variables Entered/Removed b

X4.Gender,
X2.Status
Gizi, X1.
Pendidikan
dan
pelatihan,
X3.Kondisi
Lingkungan
Kerja

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y.Produktivitasb. 

 
 



 
 

Model Summary

.922a .850 .842 .78795
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4.Gender, X2.Status Gizi, X1.
Pendidikan dan pelatihan, X3.Kondisi Lingkungan Kerja

a. 

 
 

ANOVAb

263.635 4 65.909 106.156 .000a

46.565 75 .621

310.200 79

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4.Gender, X2.Status Gizi, X1.Pendidikan dan pelatihan, X3.Kondisi
Lingkungan Kerja

a. 

Dependent Variable: Y.Produktivitasb. 

 
 

Coefficients a

.479 .796 .602 .549

.130 .063 .159 2.076 .041

.190 .089 .166 2.128 .037

.551 .115 .580 4.784 .000

.117 .047 .154 2.508 .014

(Constant)

X1.Pendidikan dan pelatihan

X2.Status Gizi

X3.Kondisi Lingkungan Kerja

X4.Gender

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y.Produktivitasa. 

 
 



 
 

 
Distribusi Frekwensi Jawaban Responden 
 
Frequency Table 
 

X1.1.Pekerjaan tersebut membutuhkan suatu pelatihan

1 1.3 1.3 1.3

6 7.5 7.5 8.8

27 33.8 33.8 42.5

28 35.0 35.0 77.5

18 22.5 22.5 100.0

80 100.0 100.0

STS

S

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.2.Perusahaan pernah memberikan pelatihan

4 5.0 5.0 5.0

7 8.8 8.8 13.8

12 15.0 15.0 28.8

57 71.3 71.3 100.0

80 100.0 100.0

STS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.3.Pelatihan mempengaruhi produktivitas

4 5.0 5.0 5.0

22 27.5 27.5 32.5

23 28.8 28.8 61.3

31 38.8 38.8 100.0

80 100.0 100.0

TS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.1.Insentif berupa tunjangan gizi dan kesehatan

16 20.0 20.0 20.0

30 37.5 37.5 57.5

34 42.5 42.5 100.0

80 100.0 100.0

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 
 

X2.2.Jumlah nominal  tunjangan gizi dan kesehatan memenuhi

9 11.3 11.3 11.3

33 41.3 41.3 52.5

38 47.5 47.5 100.0

80 100.0 100.0

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.3.Tunjangan gizi dan kesehatan mempengaruhi produktivitas

18 22.5 22.5 22.5

33 41.3 41.3 63.8

29 36.3 36.3 100.0

80 100.0 100.0

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.1.Hubungan pertemanan dengan rekan kerja di lingkungan
mempengaruhi

18 22.5 22.5 22.5

33 41.3 41.3 63.8

29 36.3 36.3 100.0

80 100.0 100.0

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.2.Sarana dan prasarana yang telah disediakan perusahaan dapat
membantu

4 5.0 5.0 5.0

22 27.5 27.5 32.5

23 28.8 28.8 61.3

31 38.8 38.8 100.0

80 100.0 100.0

TS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X3.3.Lingkungan kerja ditempat Bapak / Ibu bekerja saat ini memiliki
pengaruh terhadap produktivitas

8 10.0 10.0 10.0

12 15.0 15.0 25.0

23 28.8 28.8 53.8

37 46.3 46.3 100.0

80 100.0 100.0

TS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 
 

X4.1.Proporsi antara karyawan laki - laki dengan perempuan

4 5.0 5.0 5.0

1 1.3 1.3 6.3

22 27.5 27.5 33.8

20 25.0 25.0 58.8

33 41.3 41.3 100.0

80 100.0 100.0

STS

TS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.2.Kuantitas output yang dihasilkan memiliki perbedaan yang berarti
apabila pekerjaan tersebut dilakukan oleh lawan jenis

4 5.0 5.0 5.0

2 2.5 2.5 7.5

13 16.3 16.3 23.8

30 37.5 37.5 61.3

31 38.8 38.8 100.0

80 100.0 100.0

STS

TS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X4.3.Kualitas output yang dihasilkan memiliki perbedaan yang berarti
apabila pekerjaan tersebut dilakukan oleh lawan jenis

6 7.5 7.5 7.5

13 16.3 16.3 23.8

26 32.5 32.5 56.3

35 43.8 43.8 100.0

80 100.0 100.0

TS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y1.Kuantitas output yang dihasilkan selama bekerja sudah optimal
sesuai target

14 17.5 17.5 17.5

39 48.8 48.8 66.3

27 33.8 33.8 100.0

80 100.0 100.0

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 
 

Y2.Kualitas output yang dihasilkan selama bekerja sudah optimal
sesuai target

11 13.8 13.8 13.8

32 40.0 40.0 53.8

37 46.3 46.3 100.0

80 100.0 100.0

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y3.Pekerjaan yang diselesaikan dapat melebihi target yang diinginkan

3 3.8 3.8 3.8

17 21.3 21.3 25.0

24 30.0 30.0 55.0

36 45.0 45.0 100.0

80 100.0 100.0

TS

N

S

SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 


