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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses yang dinamis, yang terjadi karena 

adanya sesuatu yang berkesinambungan dan secara terus menerus. Dalam hal ini, 

pembangunan yang terjadi di Indonesia adalah bentuk lain dari kemerdekaan. 

Artinya, ketika dalam masa penjajahan  tidak dapat melakukan suatu 

pembangunan, maka setelah  merdeka bagaimana  mengisi kemerdekaan ini 

dengan kegiatan yang bertujuan tercapainya pembangunan. 

Industri kecil dan menengah atau IKM memegang peranan penting dalam 

ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun 

dari segi penciptaan lapangan kerja. Untuk kebutuhan dalam penyerapan tenaga 

kerja, industri kecil dan menengah (IKM) dapat dipandang sebagai katup 

penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Industdri kecil merupakan 

alternatif pekerjaan yang paling tepat dalam era sekarang ini, karena mempunyai 

fleksibilitas dan adaptibilitas yang ditopang oleh memperoleh bahan mentah, 

peralatan dan tersedianya tenaga kerja, seiring dengan proses desentralisasi 

kegiatan ekonomi guna mencapai integrasi ekonomi dengan sektor-sektor yang 

lain. Industri kecil dan menengah ini mempunyai potensi yang besar dalam 

penciptaan lapangan tenaga kerja, serta pada jangka panjang peranannya sebagai 

basis suatu kemandirian pembangunan ekonomi yang diciptakan oleh pengusaha 

dalam negeri sehingga menekan impor. Kebijakan pemerintah dalam 
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memperdayakan industri kecil dan menengah sangatlah dibutuhkan, karena akan 

mendapat keuntungan, diataranya adalah 

1. Dapat menyerap tenaga kerja yang tidak terpakai(tenaga kerja yang 

mengalami pemutusan hubungan kerja/pengangguran) 

2. Technical skill yang rata-rata sudah dapat digunakan. 

3. Dapat memeratakan penyebaran penduduk sekaligus sebagai pencegah 

terjadinya urbanisasi. 

4. Semakin berkembangnya industri kecil, maka akan mempercepat 

tercapainya peningkatan klasifikasi daerah tersebut. 

Sektor industri, terutama industri kecil memiliki peranan yang penting 

dalam pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja. Hal ini 

terjadi, selain karena perkembangannya yang pesat, namun juga sektor industri 

kecil juga mampu memenuhi kebutuhan primer dalam negri dan peranannya yang 

cukup besar dalam total ekspor non migas, menciptakan lapangan kerja baru serta 

kontribusinya menyerap tenaga kerja yang besar. Menurut Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, industri kecil diklasifikasikan antara lain sebagai berikut, yakni 

industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit 

(tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan 

(industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-

lain), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin, listrik, alat-

alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan lain-lain). 

Peran sektor industri kecil secara nasional diatas juga tidak lepas dari 

perannya sendiri di beberapa daerah. Di Kabupaten Tulungagung khususnya, 

bersamaan dengan bertambahnya jumlah industri kecil dan rumah tangga, diikuti 
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pula dengan naiknya jumlah tenaga kerja. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 

Industri Kecil Rumah Tangga (IKKR) di bawah ini. Pada tahun 2008 tenaga kerja 

naik sebesar 2,47% dari tahun sebelumnya, sedangkan sektor industri kecil tekstil, 

barang kulit, dan alas kaki menyerap tenaga kerja paling besar, yakni sebesar 

8.303 tenaga kerja. 

Tabel 1.1 : Jumlah Unit Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga (IKKR), 

Sedang, dan Besar, Beserta Tenaga Kerja Kab. Tulungagung Tahun 2008 

Jenis Industri IKKR Industri 

Sedang 

Industri 

Besar 

Unit Tk Unit Tk Unit Tk 

Makanan, minuman, dan tembakau 1185 6333 9 828 3 2556 

Tekstil, barang kulit, dan alas kaki 741 8239 3 64 1 100 

Barang kayu dan hasil hutan 3000 7115 - - - - 

Kertas dan barang percetakan 27 191 1 23 1 394 

Pupuk, kimia, dan barang dari karet 23 127 1 20 - - 

Semen dan bahan galian non logam 1752 5131 1 50 - - 

Logam dasar, besi, dan baja 606 3171 1 40 1 1124 

Alat angkutan, mesin, dan peralatan 18 118 2 48 - - 

Barang lainnya 22 350 1 20 - - 

Sumber : DISPERINDAG Kabupaten Tulungagung, 2010 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnnya dapat ditarik adanya 

beberapa permasalahan yang dapat dibahas dan diteliti lebih lanjut. Masalah-

masalah tersebut antara lain : 
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1. Seberapa besar faktor-faktor dalam mempengaruhi pendapatan 

pekerja industri konveksi? 

2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi tingkat 

pendapatan pekerja pada industri konveksi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor dalam 

memepengaruhi pendapatan pekerja pada industri konveksi. 

2. Untuk mengetahui faktor yang  paling dominan mempengaruhi 

tingkat pendapatan pekerja pada industri konveksi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara pribadi, penelitian ini dapat membuka wawasan dan 

mengetahui sebagai penulis, khususnya mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan pekerja pada industri konveksi. 

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti yang lain yang ingin meneliti tema yang sama. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

masukan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya, 

yaitu dalam menentukan kebijakan maupun program untuk 

meningkatkan pendapatan pekerja pada industri konveksi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Produksi 

 Teori produksi adalah teori yang digunakan dalam menentukan berapa 

banyak barang yang dapat di produksi menggunakan input yang tersedia. Dalam 

teori produksi juga terdapat fungsi produksi, yaitu hubungan antara tingkat output 

maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu, atau sebaliknya, 

jumlah minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat output 

tertentu. Fungsi produksi ini ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam 

melakukan suatu kegiatan produksi. Oleh karena itu, hubungan input/output untuk 

setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi pabrik, 

peralatan, tenaga kerja, bahan-baku, dan lain-lain yang digunakan dalam 

perusahaan. 

2.1.2 Pengertian Industri  

 Kata industri berasal dari bahasa inggris “industry” yang berarti 

perusahaan yang membuat atau menghasilkan barang-barang berat atau ringan. 

Definisi lain dari industi adalah suatu kegiatan pengolahan bahan mentah atau 

setengah jadi menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang menambah nilai 

barang tersebut guna mendapat keuntungan. Jadi industri tidak hanya terpaku pada 

harus memproduksi suatu barang, selain itu hasil dari produksi juga tidak harus 

berupa barang, dapat juga berupa jasa. 
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2.1.3 Karateristik dan Permasalahan IKM 

Industri kecil dan menengah diharapkan mempunyai peranan yang 

semakin penting dalam pengembangan perekonomian nasional dan dalam 

penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka mendukung pengembangan dan 

pemberdayaan UKM, Bank Indonesia melakukan penelitian Baseline Economic 

Survey (BLS). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang 

investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi 

daerah kepada stakeholders, baik kepada Pemerintah Daerah, perbankan, kalangan 

swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan 

UKM.  

2.1.4 Pengertian Tenaga Kerja 

Dalam industri konveksi, tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam setiap 

proses produksinya, walaupun pekerjaan manusia selalu berhubungan dengan 

mesin. Banyak definisi dan teori-teori tenaga kerja, secara garis besar golongan 

penduduk yang berusia 15-65 tahun merupakan tenaga kerja, walaupun mereka 

cuma berstatus potensi angkatan kerja yang potensial. Lebih jelasnya lagi, 

menurut Simanjuntak (1985) tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 10 

tahun atau lebih yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, 

dan sedang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah 

tangga. 

2.1.5 Konsep Ketenagakerjaan 

 Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia 

dengan faktor-faktor produksi yang lainnya dan juga dengan sifat manusia 

tersebut. Sumber daya manusia atau human resources mengandung dua 
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pengertian. Pertama, usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses 

produksi. Pengertian kedua, menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk 

memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu 

berkegiatan yang mempunyai ekonomis, yaitu berarti kegiatan yang dilakukan 

mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

2.1.6 Teori Human Capital 

 Investasi tidak hanya dapat dilakukan dalam bidang usaha seperti yang 

suadah biasa kita kenal, akan tetapi juga di bidang sumber daya manusia. Prinsip 

investasi di bidang usaha adalah mengkorbankan konsumsi pada saat investasi, 

dilakukan untuk memperolah tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa akan 

mendatang. Sama halnya akan investasi di bidang usaha tersebut, maka investasi 

juga dapat dilakukan dalam bidang sumber daya manusia. Yang dikorbankan 

adalah sejumlah dana dan kesempatan selama proses investasi. Yang diperoleh 

sebagai imbalannya adalah tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk mampu 

mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. (Simanjuntak, 1985) 

2.1.7 Pengertian Pendapatan 

 Pendapatan merupakan bagian penting, tidak hanya bagi tenaga kerja 

melainkan juga hal yang penting bagi perusahaan, karena semakin besar 

penghasilan yang mampu diperoleh sebuah perusahaan maka semakin besar pula 

kemampuan perusahaan tersebut untuk dapat membiayai segala jenis pengeluaran 

dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Hal ini tidak terlepas 

dari proses produksi perusahaan tersebut, jadi pendapatan merupakan bagian 

terpenting didalam kehidupan seseorang. 



8 
 

2.1.8 Pentingnya Pendapatan Bagi Tenaga Kerja 

 Pendapatan merupakan salah satu unsur yang penting didalam 

meningkatkan motivasi para tenaga kerja, sebab dari pendapatan inilah para 

tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dalam penentuannya 

harus direncanakan secara tepat berdasarkan keadilan internal, yaitu sesuai dengan 

tugas, tanggung jawab dan tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan. 

2.1.9 Hal Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan 

 Biasanya pendapatan yang diterima antar pekerja industri konveksi 

berbeda satu dengan yang lainnya, hal yang membedakannya antara lain : 

1. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah lamanya waktu yang dihabiskan tenaga kerja selama dia 

menerjuni bidang usaha/industri selama ini. 

2. Jam Kerja 

Jam kerja adalah yang waktu yang sengaja dicurahkan oleh tenaga kerja dalam 

suatu produksi. 

3. Pendidikan Formal 

Menurut Simanjuntak (1985) pendidikan tidak saja menambah pengetahuan 

semata, tetapi pendidikan juga dapat meningkatkan ketrampilan dan produktifitas. 

4. Pembagian Tugas 

Seperti yang telah banyak dijelaskan dalam teori ekonomi, semakin  mempunyai 

tingkat spesifikasi dalam suatu bidang maka akan dapat berproksi secara efisien 

2.1.10 Peranan IKM dalam Perekonomian Nasional 

 Dalam perekonomian nasional industri kecil dan menengah mempunyai 

peranan sebagai kantung-kantung yang dapat menyerap tenaga kerja yang tidak 
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terpakai. Apalagi ketika perekonomian sekarang sering terjadi krisis, industri kecil 

dan menengah dapat menyerap tenaga kerja yang tidak terpakai.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. SULANJARI (2003) dalam “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pekerja Pada Usaha Kerajinan Genteng Di Kabupaten Sukoharjo” 

2. PAJAR (2008) dalam “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Keperawatan Pada Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta” 

3. Giyanto (2010) dalam “Pengaruh Modal Usaha, Tenaga Kerja, Tingkat 

Pendidikan, Pengalaman Usaha, Jangkauan Pemasaran Dan Krisis Ekonomi 

Terhadap Keberhasilan Batik Di Kampung Batik Kliwonan Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen” 

2.3 Hipotesis 

1. Diduga pendapatan pekerja konveksi di Kelurahan Sobontoro di pengaruhi 

: pengalaman kerja, jam kerja, pendidikan formal, dan pembagian tugas. 

2. Diduga faktor yang paling dominan mempengaruhi pendapatan pekerja 

adalah pengalaman kerja. 

2.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Tenaga Kerja Industri Konveksi  

Pengalaman 

Kerja 

Jam 

Kerja 

Pendidikan 

Formal 

Pembagian 

Kerja 

Pendapatan Tenaga Konveksi 



10 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode diskripsi kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya variabel-variabel dalam 

memepengaruhi pendapatan pekerja industri konveksi. 

3.2 Lingkup Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada industri konveksi di Kelurahan Sobontoro 

Kabupaten Tulungagung sebagai daerah potensial industri konveksi, karena 

banyak terdapat perusahaan konveksi di daerah tersebut. 

3.3 Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan observasi 

secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang bukan pengolahannya dan berkaitan 

dengan penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Metode wawancara, yaitu dengan mengadakan wawncara langsung 

dengan responden. 

2. Metode kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur-literatur yang 

berkaitan dan menunjang baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung dengan penelitian ini. 
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3.5 Penentuan Populasi dan Penentuan Sampel 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. 

2. Sampel adalah sebagian anggota /elemen dari suatu populasi yang akan 

dijadikan subyek penelitian 

3.6 Metode Analisis 

Berdasar pada tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh tenaga 

kerja. 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

 Meerupakan teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis hubungan 

dari pengaruh antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. 

Rumus yang digunakan dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 +  b3X3 + b4D1 + b5D2 + b6D3 + b7D4 + e 

Dimana : 

Y  = pendapatan/hari tenaga kerja (dalam rupiah) 

a  = konstanta 

b1 – b7 = koefisien variabel bebas (X1 – X2, D1 – D4) 

e  = standart error 

X1  = pengalaman ( diukur dalam satuan tahun) 

X2  = jam kerja/hari ( diukur dalam satuan jam) 

X3  = Pendidikan. Adalah lamanya tenaga kerja dalam menempuh 

pendidikan formal dalam satuan tahun. 
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D1, D2, D3, D4 = pembagian tugas tiap pekerja. Diterapkan dengan 

menggunakan variabel Dummy. 

3.7 Definisi Variabel 

a. Variabel terikat 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Y, yang menunjukkan tingkat 

pendapatan responden per hari 

b. Variabel bebas 

1. Pengalaman Kerja (X1), yaitu lamanya waktu yang sudah 

dijalani/ditempuh 

2. Jam kerja (X2), yaitu jumlah jam kerja yang dialokasikan oleh tenaga kerja 

3. Pendidikan formal (X3), yaitu yaitu tingkat pendidikan 

4. Pembagian tugas (D1, D2, D3, D4), Ditransformasikan menggunakan 

variabel dummy. 

3.8 Uji Statistik 

3.8.1 Uji Statistik Parsial (t-test) 

 Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel 

independen yang terdiri atas pengalaman kerja (X1), jam kerja (X2), pendidikan 

formal (X3), pembagian kerja (D1, D2, D3, D4), 

3.8.2 Uji Statistik Simultan ( F-test) 

 Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama, terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan 

menggunakan hipotesis statistik. 
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3.8.3 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa kemampuan 

model dalam menerapkan variasi variabel terikat. 

 

3.9 Asumsi-asumsi Klasik  

 Di dalam model regresi klasik, untuk memperoleh nilai pemerkira yang 

tidak bias, Asumsi klasik tersebut diantara lainnya adalah :  

Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. 

Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi linear yang sempurna antara variabel-variabel bebas 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisiketidaktas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung 

Kabupaten Tulungagung  mempunyai 19 Kecamatan terdiri dari 257 Desa 

dan 14 Kelurahan. Kabupaten Tulungagung terletak pada jalur primer yang 

menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Kabupaten Kediri arah ke utara, 

ke timur menuju Kabupaten Blitar, dan ke barat menuju Kabupaten Trenggalek. 

4.2 Gambaran Umum Kelurahan Sobontoro 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, 

Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan lokasinya yang masih sangat dekat dengan 

wilayah kota. 

4.3 Industri Konveksi di Kelurahan Sobontoro 

 Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu kabupaten yang 

perekonomian berjalan melalui dorongan industri, sehingga kabupaten 

Tulungagung masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk dapat lebih maju 

lagi. 

4.5 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 81 orang. Mayoritas 

respondennya adalah wanita. Berikut merupakan tabel diskripsi responden 

berdasarkan jenis kelamin dan alas an memilih industri konveksi. 

4.5.1 Jenis Kelamin 

 Yang dimaksud jenis kelamin disini yaitu banyaknya jumlah pekerja di 

dalam industri konveksi yang didasarkan pada jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya 

ada pada tabel dibawah ini 
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Tabel 4.1 : Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

Laki-laki 14 17,3% 

Perempuan 67 82,7% 

Total 81 100% 

Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 

4.5.2 Alasan Responden Memilih Untuk Bekerja di Industri Konveksi. 

 Di sini responden tentu saja memiliki berbagai alasan untuk bekerja di 

industri konveksi. Alasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2 : Deskripsi Responden Memilih Bekerja di Industri Konveksi 

Alasan Jumlah Responden Persentase 

Menambah pendapatan Kluarga 26 32,1% 

Memiliki Ketrampilan Khusus 5 6,2% 

Adanya Pendapatan yang Lebih Besar 3 3,7% 

Adanya Peluang kerja 10 12,3% 

Sebagai pendapatan Utama 37 45,7% 

Total 81 100% 

Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 

4.7 Hasil Estimasi Penelitian 

4.7.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Gambar 4.3 : Hasil Uji Normalitas 
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Uji Asumsi Multikolinearitas 

Tabel 4.8 : Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel VIF Keterangan 

Ex (X1) 1.456 Non Multikolinieritas 

Wr (X2) 1.195 Non Multikolinieritas 

St (X3) 1.354 Non Multikolinieritas 

D1 1.877 Non Multikolinieritas 

D2 1.219 Non Multikolinieritas 

D3 1.213 Non Multikolinieritas 

D4 1.497 Non Multikolinieritas 

Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 

Uji Homogenitas Ragam Sisaan( Heteroskedastisitas) 

Gambar 4.4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 Berdasar grafik Scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi. 

Uji Autokorelasi 

Dari hasil perhitungan didapat nilai Durbin-Watson test sebesar 1.736. Dengan 

melihat hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 
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4.8 Hasil Analisis Regresi 

Tabel 4.9 : Hasil Analisis Regresi 

Variabel 

Bebas 

Unstandard 

Coef 

Standart 

Coef 

T Sig. Keterangan 

B Beta 

_cons -7196.126  -2.330 0.023  

Ex (X1) 449.643 0.295 3.914 0.000 Signifikan 

Wr (X2) 3051.038 0.712 10.406 0.000 Signifikan 

St (X3) 225.405 0.77 1.057 0.294 Tidak Signifikan 

D1 -5360.021 -0.401 -4.679 0.000 Signifikan 

D2 -4596.318 -0.207 -2.996 0.004 Signifikan 

D3 -5429.288 -0.209 -3.039 0.003 Signifikan 

D4 -3511.869 -0.243 -3.170 0.002 Signifikan 

Number of obs  : 81 

Prob > F  : 0.0000 

R-squared  : 0.714 

Adj R-squared  : 0.687 

Sumber Data : Data Primer yang diolah 2011 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan (Y), sedangkan 

variabel bebasnya adalah pengalaman kerja (X1), jam kerja (X2), pendidikan 

formal (X3) dan pembagian kerja (d1, d2, d3, d4). Apabila dilihat dari hasil di atas 

dapat disusun persamaan linier berganda sebagai berikut : 

 Y = -7196.126 + 449.643X1 + 3051.038X2 +  225.405X3 -5360.021D1 -

4596.318D2 -5429.288D3 -3511.869D4 + e 

4.9 Uji Statistik 

4.9.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diperoleh koefisien determinasi, R
2
 

atau R Square sebesar 0.714 atau 71,4%. Artinya bahwa variabel pendapatan 

dipengaruhi sebesar 71,4%. 

4.9.2 Uji F 

Melalui hasil perhitungan diatas diketahui F hitung pada penelitian ini 

sebesar 26,067. Sedangkan nilai probabilitasnya (P value) sebesar 0,000 yang 
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berarti lebih kecil dari 0,05 dan berarti model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi pendapatan tenaga kerja industri konveksi. 

4.9.3 Uji T 

Pengujian ini digunakan untuk menguji variabel pengalaman kerja (X1), jam kerja 

(X2), pendidikan formal (X3), dan pembagian kerja (d1, d2, d3, d4) memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap pendapatan pekerja (Y). Berikut ini adalah tabel 

yang menunjukkan hasil uji t pada level of signifikan 5% : 

Tabel 4.10 : Hasil Uji t 

Hipotesis Alternative(Ha) Nilai Status 

Pengalaman kerja (X1) terhadap pendapatan pekerja 

(Y) 

t = 3. 914 

t sig = 0.000 

Signifikan 

Jam kerja (X2) terhadap pendapatan pekerja (Y) t = 10.406 

t sig = 0.000 

Signifikan 

Pendidikan formal (X3) terhadap pendapatan pekerja 

(Y) 

t = 1.057 

t sig = 0.294 

Tidak 

Signifikan 

 

Pembagian kerja Obras (d1) terhadap pendapatan 

pekerja (Y) 

t = -4.679 

t sig = 0.000 

Signifikan 

Pembagian kerja Jahit (d2) terhadap pendapatan 

pekerja (Y)  

t = -2.996 

t sig = 0.04 

Signifikan 

Pembagian kerja Kolor (d3) terhadap pendapatan 

pekerja (Y) 

t = -3.039 

t sig = 0.003 

Signifikan 

Pembagian kerja Kemas (d4) terhadap pendapatan 

pekerja (Y) 

t = -3.170 

t sig = 0.002 

Signifikan 

Sumber Data : Data primer yang diolah 2011 

4.10 Pembahasan Tentang Faktor yang paling Dominan 

 Pembahasan tentang faktor yang paling dominan terhadap tingkat 

pendapatan tenaga kerja pada industri dapat dilihat dari hasil regresi pada tabel 

standart koefisien. Faktor yang paling dominan berpengaruh paling besar yaitu 

pada variabel jam kerja (X2) sebesar 0.712. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang 

ada, karena dengan penambahan alokasi waktu yang dicurahkan akan semakin 

menambah pendapatan tenaga kerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan tentang pengaruh 

pengalaman kerja, jam kerja, pendidikan formal, dan pembagian tugas tiap pekerja 

terhadap pendapatan pekerja industri konveksi diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Secara simultan (bersama-sama) variabel bebas yang terdiri dari 

pengalaman kerja, jam kerja, pendidikan formal dan pembagian kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pekerja industi 

konveksi Kelurahan Sobontoro. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti 

yaitu variabel pengalaman kerja , jam kerja , dan pembagian tugas yang 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja, 

sedangkan variabel independen pendidikan formal secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja, jam kerja, dan pembagian 

kerja mempunyai pengaruh atau keterkaitan dengan tingkat pendapatan 

tenaga kerja , sedangkan variabel pendidikan formal tidak mempunyai 

pengaruh atau keterkaitan dengan tingkat pendapatan tenaga kerja . 

3.  Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki 

koefisien beta yang terbesar adalah variabel jam kerja. Sehingga dapat 

dikatakan sebagai variabel yang paling dominan dalam  mempengaruhi 
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peningkatan pendapatan pekerja. Artinya semakin banyak waktu yang 

dicurahkan maka akan menambah pendapatan tenaga kerja. 

5.2 Saran 

1. Walaupun variabel jam kerja berpengaruh secara dominan, variabel ini 

sudah mencapai titik maksimum sehingga bila ditambah hasilnya akan 

menjadi negatif atau berkurang. Sehingga dapat digunakan variabel 

lain yang ditambah untuk menambah pendapatan para pekerja. 

2. Diperlukannya penambahan pengalaman kerja guna menambah 

ketrampilan para pekerja industri. Penambahan pengalaman ini 

mungkin dapat berupa adanya pelatihan dari pihak terkait. 

3. Perlunya penambahan alat yang mungkin dapat meningkatkan 

produksi sehingga mengurangi selisih pendapatan pekerja pada bagian 

lain dengan bagian potong. 

4. Untuk pendidikan formal mungkin dapat dimasukkan pelatihan yang 

lebih intensif terutama untuk mereka uang menempuh pendidikan 

formal secara kejuruan. 

5. Diperlukannya bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah terutama dalam memberikan kemudahan dalam 

peminjaman modal kepada industri yang kerap mengalami kesulitan. 

 


