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ABSTRAKSI 
 

Hermana, Albizia Dendry. 2011. Analisis Pengaruh Masa Kerja, Upah, dan 
Pendidikan Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai 
Target Perusahaan(Studi Kasus Di PT.Ongkowidjojo Malang). Skripsi, 
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Brawijaya. Drs. Supartono, Su. 

 
 
Penelitian ini mengambil judul Analisis Pengaruh Masa Kerja, Upah, 

Pendidikan Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Target 
Perusahaan(Studi Kasus Di PT.Ongkowidjojo Malang). Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas 
pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena mengambil seluruh 
jumlah populasi sebagai responden yaitu 54 orang pekerja industri Rokok 
PT.Ongkowodjojo Malang. Untuk analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier berganda dengan bantuan program Stata8 for Windows. 

Variabel indenpenden dalam penelitian ini adalah Masa Kerja (X1), Upah 
(X2), dan pendidikan (X3), sedangkan variabel dependennya adalah Produktivitas 
tenaga kerja (Y). 
Demi memperoleh hasil regresi yang baik, maka sebelum dilakukan uji regresi, 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaittu uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

Dari pengukuran diketahui bahwa nilai Prob F> 0,000 atau lebih kecil dari 
nilai probabilitas 0,05, jadi dari hasil analisis menjukkan bahwa secara simultan 
variabel bebas (X1, X2, X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas 
tenaga kerja. Pengujian secara parsial memberikan kesimpulan bahwa variabel 
upah (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja (Y). 
sedangkan variabel masa kerja (X1) dan pendidikan (X3) memiliki pengaruh tidak 
signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Variabel upah (X2) merupakan 
variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pendapatan tenaga kerja 
dengan koefisien terbesar yaitu 1.054659. 
 
 
Kata kunci : Produktivitas tenaga kerja, masa kerja, upah, pendidikan. 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu Negara sedang berkembang yang memiliki 

sumber daya alam yang berlimpah. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam era 

Globalisasi seperti sekarang ini, mau tidak mau Negara berkembang seperti 

Indonesia pun dituntut mampu bersaing dalam perdagangan bebas yang terjadi. 

Pembangunan demi pembangunan di lakukan oleh pemerintah yang bertujuan 

meningkatkan produk dalam negrinya agar mampu bersaing dalam kancah 

internasional. Hal ini juga dilakukan agar pembangunan yang dilakukan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi secara tidak langsung, jelas ada 

hubungan antar pembangunan khususnya dengan pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan yang memiliki arti 

yang sangat luas. Peningkatan produksi merupakan ciri-ciri proses pembangunan, 

pembangunan ekonomi menyangkut perubahan kuantitatif pada produksi dan 

pendapatan dan mencangkup perubahan kualitatif dalam tata susunan masyarakat 

secara menyeluruh. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti 

perubahan structural, yaitu: perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang 

meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada 

landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi (Djojohadikusumo;1994 

1-2). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ditujukan 

agar mampu meningkatkan perekonomian suatu Negara. Hal ini disebut dengan 

pembangunan ekonomi yang mempunyai tujuan dalam meningkatkan 



kesejahteraan masyarakat di dalam suatu Negara. Kegiatan ekonomi dalam 

pembangunan selalu dipandang sebagai usaha pembangunan oleh masyarakat 

untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan keseluruhan dari usaha 

pembangunan meliputi pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. (Sadono 

Sukirno;1978-13), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk sesuatu masyarakat 

meningkat dalam jangka panjang. 

Dalam pembangunan ekonomi yang memiliki ciri-ciri peningkatan 

produksi, tentu saja berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 

Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang 

berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan 

pendapatan (Djojohadikusumo;1994-2), pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas 

adalah peningkatan produksi dan pendapatan, bisa saja berlangsung tanpa 

terwujudnya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi  tentu saja memiliki faktor-

faktor yang mempengaruhi peningkatannya. Dalam Samuelson;(2001-250), 

pertumbuhan ekonomi memiliki 4 roda penggerak penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Keempat roda, atau empat pertumbuhan itu adalah: 

 Sumber daya manusia (penawaran tenaga kerja, pendidikan, disiplin, 

motivasi) 

 Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, kualitas lingkungan) 

 Pembentukan modal (mesin, pabrik, jalan) 

 Teknologi (sains, rekayasa, manajemen, kewirausahaan). 



Keempat faktor tersebut memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 

memiliki hubungan sebagai fungsi produksi agregat (aggregate production 

function / APF). 

Aggregate production function (APF), menghubungkan total output 

nasional dengan input dan teknologi yang memiliki hubungan dengan 

produktivitas. Ketika input modal, tenaga kerja atau sumber daya meningkat, 

maka output akan dapat meningkat. Jika membicarakan masalah hubungan 

pembangunan dengan produktivitas, pembangunan dapat memberikan dampak 

positif maupun negative. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas sehingga dengan begitu pendapatan masyarakat 

juga dapat meningkat. Di lain pihak pembangunan juga mengakibatkan 

peningkatan jumlah pengangguran akibat kurang tepatnya pembangunan yang 

tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Jumlah 

lapangan pekerjaan yang terbatas menjadi kendala bagi para calon tenaga kerja.   

Industri merupakan salah satu sektor yang diyakini sebagai sektor yang 

dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju 

kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar (terms of trade) 

yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih 

besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Sektor industri juga berkontribusi 

dalam jumlah penyerapan tenaga kerja, walaupun dalam Dumairy (1996;239), 

pada tahun 1994 sektor industri haya berada pada urutan keempat dengan 

menyerap 11 persen dari seluruh pekerja pada tahun 1994, sesudah sektor 

pertanian (50,60%); sektor perdagangan (15,79%);dan sektor jasa (13,34%). 



Sektor industri sudah dianggap mampu dalam membantu mengatasi jumlah 

pengangguran yang terjadi.  

Produktivitas sektor industri tergantung dari sumber daya manusianya, 

sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam menjalankan suatu 

sistem kerja perusahaan. Menurut Simanjuntak (1985), sumber daya manusia atau 

Human Resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia 

(SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam 

proses produksi. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu 

bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Oleh Karena itu tanpa 

tenaga kerja dalam suatu perusahaan, perusahaan tidak dapat melakukan suatu 

aktifitas produksi yang maksimal meskipun perusahaan tersebut memiliki mesin-

mesin produksi yang modern. Karena tanpa adanya tenaga kerja yang mempunyai 

andil sebagai penggerak produksi perusahaan, tidak akan ada mesin yang bergerak 

sendiri tanpa adanya tenaga manusia yang menggerakan mesin. Untuk itulah 

peran sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat penting bagi perusahaan. 

Secara garis besar penduduk dalam suatu Negara dibedakan menjadi 2 

golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai 

tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia 

kerja berbeda-beda antara Negara satu dengan Negara yang lain. Batas usia yang 

dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum 

(Dumairy;1996-74). Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Tenaga kerja termasuk modal usaha 

karena dalam perusahaan mempunyai fungsi sebagai penggerak jalannya aktivitas 

produksi yang keberadaanya harus di hargai dan diakui oleh perusahaan. Menurut 



Nasution dalam Irmawati (2004), mengemukakan bahwa tenaga kerja adalah 

modal (asset) perusahaan yang tidak ternilai oleh karena itu sudah sewajarnya 

mereka mendapat perlakuan yang lebih baik, mengingat keberadaannya sangat 

menentukan peningkatan produktivitas. Jadi, Faktor produksi sangat ditentukan 

oleh tenaga kerja. Semakin baik kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja, maka 

akan menghasilkan output yang baik bagi perusahaan. 

Menurut Darudiato (2007), dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan tidak hanya dituntut kemajuan bisnis atau penggunaan teknologi yang 

canggih, tetapi juga perlu diperhatikan dari sumber daya manusianya, yaitu 

bagaimana sebuah perusahaan dapat memiliki aset berupa sumber daya manusia 

yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan kinerja yang sesuai dibutuhkan 

oleh perusahaan. Pentingnya peran tenaga kerja sebagai sumber daya manusia 

yang diharapkan agar lebih produktif dalam memproduksi serta bekerja secara 

professional sesuai profesinya masing-masing. Untuk itu Perusahaan perlu 

mengetahui betapa pentingnya keberadaan tenaga kerja atas prestasi yang mereka 

capai dalam meningkatkan produktivitas perusahaannya. Karena dengan adanya 

tenaga kerja yang mempunyai prestasi di dalam perusahaan, merupakan aset 

penting bagi perusahaan melebihi modal teknologi sekalipun.   

Peran karyawan atau buruh sangat penting untuk perusahaan dalam 

meningkatkan produktivitasnya. Suatu perusahaan pasti membutuhkan tenaga 

kerja sebagai input yang menghasilkan output, perusahaan biasanya memasang 

target tertentu bagi karyawan atau buruh dalam memproduksi barang agar 

perusahaan mencapai target produksi yang harus dicapai dalam sebulan untuk 

mencapai laba yang diinginkan. Menurut Simanjuntak (1985), produktivitas 



merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan 

sumber daya (masukan) yang dipergunakan per satuan waktu. 

Biasanya dalam  peningkatan output perusahaan  dapat dilihat dari 

beberapa  variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Beberapa 

variabel yang menurut teori dapat mempengaruhi produksi diantaranya adalah 

tingkat pendidikan, tingkat upah dan masa kerja.  

Tingkat pendidikan termasuk sebagai salah satu faktor penentu dalam 

meningkatkan produktivitas, karena tingkatan pendidikan dapat mempengaruhi 

peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas. Jenjang pendidikan dipersiapkan 

agar calon tenaga kerja dapat mengikuti kemajuan teknologi dan pembangunan 

yang terus berkembang setiap waktu. Sesuai dengan pernyataan Tilaar 

(1997;165), bahwa kemajuan teknologi yang cepat harus diimbangi dengan dasar 

pendidikan yang kuat karena pendidikan umum yang berkualitas merupakan 

syarat mutlak bagi pembangunan suatu masyarakat industri. 

Dalam menghasilkan suatu bentuk output, tenaga kerja mengharapkan 

suatu bentuk penghargaan dari peruasahaan yaitu berupa upah. Upah adalah salah 

satu alasan pekerja memberikan tenaganya untuk meningkatkan output dalam 

perusahaan. Bagi perusahaan upah adalah kewajiban yang harus dibayarkan 

kepada karyawannya atas ganti tenaga yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan 

satu output. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981 mengenai perlindungan upah tenaga kerja, menerangkan bahwa yang 

dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha 

kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut sutau 



persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk 

buruh sendiri maupun keluarganya. 

Pengukuran dalam produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari lama kerja 

pekerja dalam perusahaan. Lama kerja mempengaruhi tingkat pengalaman yang 

tentu saja pengalaman dalam bekerja dapat menentukan tingkat output yang 

dihasilkan oleh karyawan. Menurut Forsyth dalam Irmawati (2004), Masa kerja 

karyawan dalam suatu perusahaan yang berspeliasisasi dalam pemasaran dapat 

berpengaruh terhadap pencapaian tingkat hasil penjualan. Hal ini berhubungan 

dengan pengalaman yang ada sebelumnya yang memberi pemaknaan tugas yang 

sedang dikerjakannya saat sekarang. Pernyataan Forsyth didukung oleh Vinacke 

(dalam Martaniah dkk.1997) yang dikutip oleh Irmawati (2004), menjelaskan 

inteligensi, keterampilan, pengalaman, masa kerja dan motivasi mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan bahwa 

masa kerja karyawan dapat mempengaruhi pencapaian tingkat hasil kerja karena 

didukung oleh pengalaman yang dimiliki sebelumnya yang bisa diterapkan untuk 

pekerjaan masa sekarang ketika tenaga kerja menghadapi suatu masalah. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa lama kerja atau masa kerja dapat berdampak positif 

terhadap meningkatkan produktivits tenaga kerja. 

Perusahaan Rokok “ PT. Ongkowidjojo” di Jl. Kolonel Sugiono no 28 

Malang, memiliki kegiatan yaitu memproduksi rokok klobot. Untuk kegiatan 

produksi dan administrasi beralamat di Jl. Halmahera no 74 Malang. Hasil 

produksi didistribusikan ke daerah – daerah seperti wilayah Madura dan pesisir 

utara Jawa Timur. PT. Ongkowidjojo juga memiliki cabang di Blitar, yaitu di Jl. 



Mawar no 53  Blitar. Perusahaan ini memiliki 868 orang tenaga kerja. Perhatian 

dalam bidang sumber daya manusia tidak boleh diabaikan begitu saja, karena 

merupakan langkah awal dalam merencanakan tenaga kerja agar dapat 

menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di bidangnya. Dapat 

dikatakan bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dari saat 

perencanaan, perumusan, sasaran dan tujuan sampai pada strategi dalam mencapai 

cita – cita yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu meningkatkan motivasi 

produktivitas tenaga kerja.  

Dari uraian di atas diduga terdapat hubungan antara variable tingkat 

pendidikan, upah dan masa kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

sesuai target perusahaan. Dari ketiga contoh variable tersebut akan dianalisis 

mana yang paling mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. Analisis ini 

akan di lakukan pada PT. Ongkowidjojo yang merupakan pabrik rokok di kota 

Malang. Untuk itulah, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, 

peneliti tertarik untuk  meneliti, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul 

“Analisis Pengaruh Masa Kerja, Tingkat Upah, dan Tingkat Pendidikan 

Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Target 

Perusahaan”. 

  
1.2  Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah masa kerja, upah, dan pendidikan, dapat berpengaruh dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada PT. Ongkowidjojo? 



2. Manakah diantara dari variabel bebas: masa kerja, upah, dan pendidikan yang 

lebih berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada PT. 

Ongkowidjojo? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh tingkat masa kerja, upah, dan pendidikan dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada PT. Ongkowidjojo. 

2. Mengetahui manakah dari masa kerja, upah, dan pendidikan yang lebih 

berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada PT. 

Ongkowidjojo. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan gambaran perusahaan untuk memotivasi karyawannya 

dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa sesuai target yang 

diharapkan oleh perusahaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang 

telah ditentukan oleh Pemerintah. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat  menjadi masukan bagi pihak tenaga kerja 

agar dapat meningkatkan motivasinya dalam memproduksi sesuai target 

perusahaan menurut acuan yang di berikan Pemerintah. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, bahan 

informasi serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Tenaga Kerja 

Sesuai dengan Undang-undang pokok ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 

Bab I ketentuan umum pasal (1) : yang dimaksud dengan tenga kerja adalah 

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang jasa, 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

Menurut Undang-undang No. 14 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. 

Sedangkan menurut Simanjuntak (1998 : 2), Tenaga Kerja mencakup 

penduduk (berusia 14 – 60 th) yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang 

mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan 

mengurus rumah tangga. 

  Beberapa pengertian lain dari Mulyadi S. (2003:59-60), Tenaga Kerja 

(manpower) Adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah 

seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa 

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

dalam aktivitas tersebut. 

Dari beberapa pendapat para ahli dan Undang-undang dasar yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah. Bahwa Tenaga Kerja ada untuk memenuhi 

permintaan perusahaan agar dapat menunjang produktivitas perusahaan baik 



barang maupun jasa. Tanpa adanya tenaga kerja dalam suatu perusahaan, hampir 

tidak mungkin sebuah perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. 

 
2.2  Pengertian Industri 

Industri salah satu tempat bagi tenaga kerja bekerja menghasilkan barang 

maupun jasa. Dalam suatu industri tenaga kerja dituntut bekerja memproduksi 

barang maupun jasa sesuai dengan target yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 

Menurut sumber dari sebuah Artikel ekonomi (organisasi.org ; 2006), Yang 

dimaksud dengan industri adalah suatu usaha atau kegiatan dalam hal mengolah 

bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai 

tambah untuk mendapatkan keuntungan atau untuk dijual. Sedangkan menurut 

Dumairy (1996;227), istilah industri mempunyai dua arti. Pertama, industri dapat 

berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan 

industri kosmetika, misalnya berarti himpunan perusahaan penghasil produk-

produk kosmetik. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi 

yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah 

menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Hasil yang didapatkan dari industri 

tidak hanya barang, tapi bisa pula dalam bentuk jasa.  

Menurut Pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 1984, pemerintah menggolongkan 

industri dalam kelompok sebagai berikut yaitu : 

1) Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam  kelompok 

industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional 

dan industri penghasil benda seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga 

Negara Indonesia. 



2) Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi 

kegiatan industri kecil yang dicadangkan bagi kegiatan industri kecil yang  

dilakukan oleh masyarakat dari golongan ekonomi lemah. 

2.2.1 Jenis dan Penggolongan Industri Di Indonesia 

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis industri, dari sumber yang 

didapat dari sumber elektronik yakni internet dalam artikel ekonomi 

(organisasi.org ; 2006), terdapat bermacam-macam jenis dan penggolongan 

industri. Macam-macam industri tersebut adalah: 

A. Berdasarkan Tempat dan Bahan Baku 

1. Industri ekstraktif : Industri yang bahan bakunya diambil langsung dari 

alam sekitar. Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, dll. 

2. Industri non-ekstraktif : Industri yang bahan bakunya diperoleh dari 

tempat lain selain alam sekitar. 

3. Industri fasilitatif : Industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa 

yang dijual kepada para konsumennya. Contoh : Asuransi, perbankan, 

transportasi, ekspedisi. 

B. Berdasarkan Besar Kecilnya Modal 

1. Industri padat modal : Industri yang dibangun dengan modal yang 

jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunanya. 

Contoh : industri mobil, industri elektronik, dll. 

2. Industri padat kaya : Industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah 

besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta 

pengoperasiannya. Contoh : industri perumahan, pertokoan, pasar, dll. 

 



C. Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

1. Industri rumah tangga : Industri yang jumlah tenaga kerjanya berjumlah 

antara 1-5 orang. 

2. Industri kecil : Industri yang tenaga kerjanya berjumlah antara 6-40 orang. 

3. Industri sedang atau menengah : Industri yang tenaga kerjanya berjumlah 

41-99 orang. 

4. Industri besar : industri yang jumlah tenaga kerjanya 100 orang lebih. 

D. Berdasarkan Pemilihan Lokasi 

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market 

oriented industry), adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi 

potensi target konsumen. Misalnya adalah industri kerajinan, biasanya 

didirikan karena berada disekitar tempat wisata. 

2. Industri yang menitikberatkan pada tenaga kerja/labor man (man power 

oriented industry), adalah industri yang berada pada lokasi di pusat 

permukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut 

membutuhkan banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien. 

Misalnya industri rokok dan industri mebel yang sebagian besar tenaga 

kerja bagian produksi/buruh diambil dari wilayah sekitar. 

3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan kepada bahan baku (supply 

oriented industri), adalah jenis industri yang mendekati lokasi diamana 

bahan baku berada untuk memangkas atau mengurangi biaya transportasi 

besar. Misalnya industri genteng, industri marmer, industri minyak, 

batubara. 

 



2.2.2 Jenis Golongan Perusahaan Yang Diteliti 

Menurut jenis dan penggolongan industri di Indonesia perusahaan yang 

digunakan sebagai objek penelitian, jika ditinjau berdasarkan tempat dan bahan 

baku, pada perusahaan ini tergolong jenis industri ekstraktif, yaitu industri yang 

bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Jika ditinjau berdasarkan besar 

kecilnya modal, pada perusahaan ini tergolong jenis industri padat modal, yaitu 

industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan 

operasional maupun pembangunanya. Jika ditinjau berdasarkan jumlah tenaga 

kerja, pada perusahaan ini tergolong jenis industri besar, yaitu industri yang 

jumlah tenaga kerjanya 100 orang lebih. Jika ditinjau berdasarkan pemilihan 

lokasi, pada perusahaan ini tergolong jenis industri yang menitikberatkan pada 

tenaga kerja/labor man (man power oriented industry), yaitu industri yang berada 

pada lokasi di pusat permukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut 

membutuhkan banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.      

 
2.3 Pengertian Produktivitas 

Hasil akhir yang merupakan tujuan suatu perusahaan disebut produktivitas 

yang mana hasil akhir yang dicapai oleh tenaga kerja dengan memanfaatkan 

keahlian maupun teknologi yang disediakan oleh perusahaan. Produktivitas adalah 

memasukan suatu input yang menghasilkan suatu output, produktivitas sebagai 

ukuran dari sebuah hasil kerja karyawan dalam perusahaan. Perusahaan biasanya 

memberikan taget produktivitas yang harus di capai oleh tenaga kerjanya sebagai 

wujud mencapai keuntungan. Secara umum produktivitas diartikan sebagai 

hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan 

masuknya yang sebenarnya (Muchadarsyah,1995 :12).  



Menurut Umar (1997;9), Produktivitas menurut Dewan Produktivitas 

Nasional mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan 

bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih 

baik dari hari ini. Produktivitas memiliki dua dimensi, dimensi yang pertama 

adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal 

yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. 

Yang kedua yaitu efesiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input 

dengan realisasi penggunaanya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. 

Apabila efesiensi dikaitkan dengan efektivitas, walau terjadi peningkatan 

efektivitas, efesiensinya belum tentu meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas 

produktivitas memiliki rumus sebagai berikut: 

 

Sedangkan menurut Simanjuntak (1985;30), produktivitas mempunyai 2 

pengertian yaitu pengertian filosofis, definisi kerja dan teknis operasional. Secara 

filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang 

selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Maksud dari pengertian 

produktivitas secara filosofis ini adalah dimana kondisi saat ini harus lebih baik 

dari hari kemarin, dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari sekarang. 

Sama halnya dalam  produktivitas yakni produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

harus terus meningkat sesuai target perusahaan dan lebih baik dari produk 

sebelumnya, atau dalam ekonomi disebut inovasi. Sedangkan secara definisi kerja, 

produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) 

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

Definisi kerja ini mengandung cara atau metode pengukuran. Sama halnya seperti 



target yang diberikan oleh perusahaan dimana biasanya karyawan diberikan target 

untuk menyelesaikan pekerjaanya sesuai waktu yang diberikan oleh perusahaan. 

Cara ini mungkin efektif dan lagi efisien bagi perusahaan. Namun walaupun 

secara teori dapat dilakukan, akan tetapi dalam prakteknya sukar dilaksanakan. 

2.3.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peningkatan Produksi 

Dari pengertian produktivitas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap 

perusahaan menginginkan kodisi yang lebih baik dari hari kemarin atau 

meningkatkan produktivitasnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam 

meningkatkan produktivitas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

peningkatan produktivitas. Menurut Simanjuntak (1998;38-39), peningkatan 

produktivitas dapat terwujud dalam empat bentuk, yaitu: 

a) Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber 

daya yang lebih sedikit. 

b) Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang kurang. 

c) Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang sama. 

d) Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber 

daya yang relatife labih kecil. 

Dari faktor – faktor yang mempengaruhi bentuk peningkatan produksi 

diatas dapat kita ketahui sumber daya masukan yang dipergunakan setiap 

perusahaan umumnya terdiri dari banyak macam. Dapat disimpukan dari faktor – 

faktor tersebut bahwa, perusahaan yang dapat memproduksi seefisien mungkin 

akan dapat meningkatkan hasil yang maksimal. 



Faktor–faktor yang mempengaruhi bentuk peningkatan produksi diatas 

pada dasarnya disesuaikan pada kemampuan perusahaan itu sendiri. Missal, jika 

perusahaan tersebut kecil maka otomatis jumlah produksi yang diperoleh pun 

sedikit dan hanya menggunakan sumber daya yang sedikit. Faktor–faktor lain 

yang mempengaruhi peningkatan produktivitas adalah faktor produktivitas 

manusianya. Sumber daya yang memadai, serta teknologi secanggih apa pun 

dalam perusahaan jika tidak ada tenaga kerja yang dapat menggunakannya untuk 

menghasilkan output maka hal itu akan sia-sia saja.  Simanjuntak (1985 ; 30), 

peningkatan produktivitas manusia merupakan sasaran strategis karena 

peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan 

tenaga manusia yang memanfaatkannya. Dengan pendekatan sistem, faktor yang 

mempengaruhi produktivitas karyawan perusahaan dapat digolongkan pada tiga 

kelompok, yaitu: 

1. Yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan. Kualitas dan 

kemampuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi kerja, etos 

kerja, mental dan kemampuan fisik karyawan yang bersangkutan.  

2. Sarana pendukung. Saran pendukung untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan perusahaan dapat dikelompokan pada dua golongan, yaitu: 

a) Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, 

sarana dan peralatan produksi yang digunakan, tingkat keselamatan dan 

kesehatan kerja serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. 

b) Menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercemin dalam system 

pengupahan dan jaminan social, serta jaminan kelangsungan kerja. 



3. Supra sarana. Yang termasuk dalam supra sarana ini adalah kondisi didalam 

perusahaan yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi diluar perusahaan. Seperti 

kebijakan pemerintah dalam bidang ekspor-impor, pembatasan-pembatasan 

dan pengawasan, juga mempengaruhi ruang gerak pimpinan perusahaan dan 

jalannya aktivitas di perusahaan. Sedangkan hubungan antara perusahaan dan 

karyawan juga mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi prodiktivitas karyawan diatas dapat 

disimpulkan bahwa faktor tenaga kerja dapat mempengaruhi produktivitas 

perusahaan selain faktor sumber daya dan teknologi. Dan fakta bahwa semakin 

berkualitas tenaga kerja yang diimbangi oleh keselamtan kerja dan kenyamanan 

saat bekerja serta supra sarana lainnya dimiliki oleh perusahaan, memiliki 

hubungan yang erat terhadap peningkatan produktivitas kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
Gambar 2.1 Bagan Peningkatan Produktivitas Karyawan Perusahaan 

Sumber: Payaman. J. Simanjuntak, 1985. 

 
2.4 Produktivitas Tenaga Kerja 

Dalam perusahaan tenaga kerja mempunyai fungsi menjalankan proses 

yang menghasilkan output di dalam perusahaan, kinerja karyawan dinilai oleh 

perusahaan dengan produktivitas yang di hasilkan oleh tenaga kerja. Semakin 
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banyak karyawan itu menghasilkan output dibandingkan dengan karyawan yang 

lain dengan satuan waktu yang sama, maka karyawan tersebut dinilai produktif. 

Almigo (2004), Produktivitas kerja adalah suatu ukuran dari pada hasil kerja atau 

kinerja seseorang dengan proses input sebagai masukan dan output sebagai 

keluarannya yang merupakan indikator daripada kinerja karyawan dalam 

menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam 

suatu organisasi.  

Menurut Cascio;(1998 dalam Almigo ; 2004), produktivitas kerja adalah 

performance appraisal atau penilaian kinerja yang merupakan suatu 

penggambaran sistematis tentang individu atau kelompok yang berkaitan dengan 

kelebihan dan kekurangan dalam suatu pekerjaan sebagai bentuk evaluasi bagi 

individu yang berkaitan dengan pelaksanaan organisasinya. Sedangkan menurut 

Sedarmayanti (2001) dalam Almigo (2004), menyebutkan produktivitas kerja 

menunjukkan bahwa individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran 

(pencapaian unjuk kerja maksimal) dengan efisiensi salah satu masukan (tenaga 

kerja) yang mencangkup kuantitas, kualitas dalam waktu tertentu. Jadi dapat 

dikatakan perusahaan menilai tenaga kerjanya dari jumlah produktivitas yang 

dihasilkan oleh karyawannya, dan juga waktu dalam menghasilkan output yang 

sesuai dengan standart perusahaan dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat 

dirumuskan dengan rumus; 

 

Untuk tetap menjaga kenyamanan dan kepuasan tenaga kerja guna 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar terus meningkatkan outputnya 

sesuai target perusahaan, perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan dan 



keselamatan tenaga kerjanya seperti yang telah tertulis dalam undang-undang 

ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 BAB X tentang Perlindungan, Pengupahan, 

dan Kesejahteraan. Dimana dalam undang-undang tersebut telah tertulis 

perlindungan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja yang wajib diberikan oleh 

perusahaan. Hal berupa demikian yaitu melindungi keselamatan pekerja dan 

menjamin kesejahteraanya termasuk di dalamnya pemberian jam kerja dan 

pengupahan dimaksudkan memunculkan kepuasan karyawan dalam bekerja yang 

akan berefek meningkatkan kepuasan dalam bekerja sehingga perusahaan dapat 

terus memotivasi karyawannya dalam menigkatkan produktivitasnya sesuai target. 

Karena menjaga agar tenaga kerja sebagai roda penggerak produksi mampu 

meningkatkan produktivitasnya adalah kewajiban perusahaan. 

 
2.5 Pengertian Upah  

Tenaga kerja berkewajiban menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh 

perusahaan termasuk tingkatan yang diproduksi oleh tenaga kerja karena adanya 

hubungan kerja yang sah. Melancarkan proses produksi perusahaannya adalah 

fungsi tenaga kerja, agar perusahaan mampu menghasilkan output yang telah 

ditargetkan. Perusahaan sebagai pemilik tenaga kerja juga mempunyai kewajiban 

menjaga kesejahteraan tenaga kerjanya agar mampu terus menghasilkan output 

sesuai yang diinginkan. Salah satu meningkatkan kesejahteraan yang dibutuhkan 

oleh tenaga kerja adalah pemberian upah oleh perusahaan seperti yang telah 

tertulis dalam undang-undang ketenaga kerjaan No.13 Tahun 2003 tentang 

pengupahan yang dengan tegas mengatur perlindungan upah terhadap tenaga 

kerja. Upah mempunyai peran yang penting agar pekerja mau terus meningkatkan 

produksinya, karena sudah jelas upah inilah yang menjadi alasan tenaga kerja 



mengeluarkan tenaga dan kemampuannya untuk bekerja dalam suatu perusahaan. 

Kesejahteraan tenaga kerja dapat diukur dengan pemberian upah, itulah sebabnya 

pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti UMK (upah minimal kota) 

untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja agar mendapatkan standart hidup yang 

layak.  

Menurut Setiadi (2009), Upah merupakan penghargaan dari energi 

karyawan yang menginvestasikan sebagai hasil produksi, atau suatu jasa yang 

dianggap sama dengan itu, yang berwujud uang, tanpa suatu jaminan yang pasti 

dalam tiap-tiap minggu atau bulan, maka hakekat upah adalah suatu penghargaan 

dari energy karyawan yang dimanifestasikan dalam bentuk uang. jadi, karena 

pengaruh yang didapatkan oleh penerimaan upah yang digunakan sebagai alat 

ukur kesejahteraan tenaga kerja yang didapat sebagai pengganti atau sebagai 

penghargaan dari tenaga yang telah dicurahkan oleh pekerja dalam menghasilkan 

output untuk perusahan, upah berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja.  

Menurut Simanjuntak (1985), penghasilan atau imbalan yang diterima 

seorang tenaga kerja sehubungan dengan pekerjaannya dapat digolongkan 

kedalam empat bentuk, yaitu: 

1. Upah atau gaji (dalam bentuk uang). 

Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya menggunakan gaji pokok yang 

didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Penentuan gaji pokok pada 

umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip dari teori Human Capital yaitu 

bahwa upah atau gaji seseorang diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan 

dan latihan yang dicapainya. 



2. Tunjangan dalam bentuk natura seperti gula, beras, garam, pakaian, dan lain-

lain. 

3. Fringe benefits, yaitu berbagai jenis benefits diluar upah yang diperoleh 

seseorang sehubungan dengan jabatan dan pekerjaannya seperti pensiunan, 

asuransi kesehatan, cuti, dan lain-lain. 

4. Kondisi lingkungan, kondisi lingkungan kerja yang berbeda di setiap 

perusahaan dapat memberikan tingkat kepuasan yang berbeda juga bagi setiap 

tenaga kerja. Keadaan ini mencakup kebersihan, reputasi tempat usaha, lokasi 

tempat usaha kerajinan kendang, dan lain-lain. 

2.5.1 Fungsi Upah dan Sistim Pengupahan 

Sesuai dengan pengertian dari upah, bahwa upah adalah suatu 

penghargaan atas tenaga yang telah dikeluarkan tenaga kerja untuk menghasilkan 

suatu output di perusahaanya. Dengan begitu upah mempunyai pengaruh besar 

untuk tenaga kerja agar tetap berproduksi menghasilkan output karena upah 

mempunyai fungsi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Karena 

fungsi dari upah itulah tenaga kerja bekerja menghasilkan output dan mendorong 

pekerja meningkatkan produktivitasnya. Menurut Simanjuntak (1998 : 129) 

sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah, 

yaitu: 

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya 

2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja karyawan  

3. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.  

Dari fungsi upah tersebut dengan jelas menunjukan bahwa upah 

mempengaruhi kesejahteraan dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. 



Selain fungsi upah yang mempengaruhi tenaga kerja untuk terus meningkatkan 

produksi, upah juga mempunyai sistem dalam pemberian upah pekerja. Sistem 

pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan untuk 

tetap menjaga kesejahteraan tenaga kerja. Dalam Simanjuntak (1998;125), 

landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah UUD Pasal 27, ayat (2) dan 

penjabarannya dalam hubungan Industrial Pancasila. Sistem pengupahan pada 

prinsipnya haruslah : (1) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja 

dan keluarganya jadi mempunyai fungsi sosial; (2) mencerminkan pemberian 

imbalan terhadap hasil kerja seseorang; dan (3) memuat pemberian insentif yang 

mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. 

Dari sistem yang terdapat dalam UUD dan fungsi upah, sistem 

pengupahan di bentuk dan diaplikasikan agar fungsi upah yang bertujuan untuk 

mensejahterakan tenaga kerja dan menjamin tenaga kerja akan pemberian upah 

dari perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar tanpa ada penyalah gunaan 

dari pihak tertentu.  

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah 

 Selain pengupahan yang ditentukan oleh sistem yang diterapkan oleh 

beberapa perusahaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam 

menentukan tingkat upah yang pantas diberikan pada tenaga kerjanya.  Misalkan 

jika perusahaan sedang dalam kondisi yang buruk maka hal ini akan berdampak 

pada tenaga kerjanya yang tidak akan mengalami peningkatan upah selama 

kondisi perusahaan belum membaik. Peningkatan upah yang terjadi di dalam 

perusahaan yang di pengaruhi oleh beberapa faktor tertentu dapat meningkatkan 

motivasi tenaga kerja sehingga diharapkan tenaga kerja akan meningkatkan 



produktivitasnya dengan adana peningkatan upahnya. Dengan kata lain tingkat 

upah yang didapatkan oleh pekerja dapat mempengaruhi kepuasan yang dirasakan 

oleh tenaga kerja yang kepuasan itu nantinya akan memacu peningkatan 

produktivitas. 

 
2.6  Tingkat Pendidikan 

Investasi dapat berbentuk berbagai macam bukan hanya dalam bentuk 

usaha yang menghasilkan laba atau keuntungan berupa uang, investasi juga dapat 

dilakukan dalam  bentuk pengembangan kemampuan sumber daya manusia. 

Investasi ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang ada agar dapat 

meningkatkan skill individu atau dapat dengan menempuh jenjang pendidikan 

agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan untuk bekal pada saat memsuki dunia 

kerja. Jika investasi dalam bidang usaha sebagaimana kita ketahui adalah 

mengorbankan konsumsi kita dalam bentuk investasi agar memperoleh konsumsi 

yang lebih tinggi. Maka pada investasi dapat juga dilakukan dalam sumber daya 

manusia dengan bentuk pengorbanan dana yang dikeluarkan agar memperoleh 

kesempatan pendidikan yang akan menjadi modal pada saat memasuki dunia kerja 

dengan imbalan mendapatkan jabatan dan imbalan yang lebih tinggi. Dalam dunia 

kerja, tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar. Individu yang 

memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentu memiliki pengetahuan yang 

lebih luas dari pada individu yang menempuh pendidikan yang rendah. Tak heran 

apabila tingkat pendidikan menjadi salah satu syarat dalam penerimaan tenaga 

kerja dalam suatu perusahaan.  

Menurut Simanjuntak (1985;58), 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 

ketrampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Menurut 

Simanjuntak (1985;58-59), investasi yang demikian dinamakan human capital, 

Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan 

penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Dengan meningkatkan tingkat 

pendidikan, diharapkan tenaga kerja  dapat meningkatkan tingkat produksinya.  

Menurut Mulyadi (2003;41), pendidikan merupakan salah satu bentuk 

investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan 

langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan 

keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu 

input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan 

produktif karena kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan 

output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk. dengan begitu 

dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan membentuk kualitas pada tenaga 

kerja agar dapat terus berproduksi demi mencapai kesejahteraannya. 

 Sedangkan menurut Bremmer dalam Irmawati (2004), memiliki pendapat 

yang sedikit berbeda dari penjelasan diatas yaitu, individu yang memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan lebih agresif. Maksudnya adalah tenaga kerja 

yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi lebih berorientasi terhadap prestasi 

kerja. Hal ini disebabkan karena faktor pendidikan dapat mempengaruhi ambisi, 

harapan-harapan yang lebih tinggi serta adanya pengetahuan tentang pekerjaan 

tersebut, sehingga dapat menunjang pencapaian prestasi kerja. Berdasarkan 

keterangan para ahli, pada dasarnya tingkat pendidikan mempunyai hubungan 

dengan produktivitas kerja. Menurut Simanjuntak (1998;74), hubungan 



pendidikan dengan produktivitas kerja dapat tercemin dalam tingkat penghasilan. 

Pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi 

dan oleh sebab itu memungkinkan penghasilan yang lebih tinggi pula. Dengan 

kata lain, semakin tinggi seseorang menempuh jenjang pendidikan maka orang 

tersebut akan terpacu untuk memroduksi lebih banyak di banding yang lain karena 

memiliki daya  saing untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. 

 
2.7 Masa Kerja 

Lama tenaga kerja dalam bekerja di dalam perusahaannya juga 

mempengaruhi produktivitas kerja. Masa kerja tenaga kerja yang sudah lama 

dengan yang masih baru tentu berbeda total produktivitasnya. Semakin lama masa 

kerja seseorang karyawan didalam suatu perusahaan tentu semakin banyak pula 

pengalamannya dibandingkan karyawan yang masih baru masuk di suatu 

perusahaan yang tentu saja mempengaruhi produktivitas perusahaan.  

Menurut Forsyth, dalam Irmawati (2004), Masa kerja karyawan dalam 

suatu perusahaan yang berspesialisasi dalam pemasaran dapat berpengaruh 

terhadap pencapaian tingkat hasil penjualan. Hal ini berhubungan dengan 

pengalaman yang ada sebelumnya yang memberi pemaknaan tugas yang sedang 

dikerjakannya saat sekarang. Jadi jumlah masa kerja berpengaruh terhadap 

pengalaman karyawan yang dapat membantu aplikasi dalam produktivitas tenaga 

kerja. Sedangkan menurut Vinacke (dalam Martaniah dkk.) dalam Irmawati 

(2004), menjelaskan inteligensi, keterampilan, pengalaman, masa kerja dan 

motivasi mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Dari pendapat-pendapat di 

atas disimpulkan bahwa masa kerja karyawan dapat mempengaruhi pencapaian 

tingkat hasil kerja karena didukung oleh pengalaman yang dimiliki sebelumnya 



yang bisa diterapkan untuk pekerjaan masa sekarang ketika tenaga kerja 

menghadapi suatu masalah. 

 
2.8  Hubungan Antara Produktivitas Dengan Tingkat Upah 

Dalam Simanjuntak (1985;108), Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa 

dalam rangka memaksimumkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan 

faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang 

dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil 

marjinal dari faktor produksi tersebut.  Ini berarti besarnya produktivitas tenga 

kerja dapat mempengaruhi tingkat upah. Tingkat upah yang dibayarkan oleh 

pengusaha adalah: 

W = WMPPL = MPPL x P 

Dimana  =  

W      = Tingkat upah (dalam arti labour cost) yang dibayarkan 

pengusaha     kepada karyawan; 

P  = Harga jual barang  (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang; 

MPPL  = Marginal physical product of labor atau pertambahan hasil 

marjinal pekerja, diukur dal unit barang per unit waktu; dan 

VMPPL  = Value of marginal physical product of labor atau nilai 

pertambahan hasil marnal pekerja atau karyawan. 

Nilai pertambahan hasi marjinal karyawan VMPPL, merupakan nilai jasa 

yang diberikan oleh karyawan kepada pengusaha. Sebaliknya upah, W, 

dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan terhadap jasa 

karyawan yang diberikan kepada pengusaha. Dari rumus diatas dapat dilihat 

hubungan antara produktivitas dengan tingkat upah yaitu dimana W (upah) 



mempengaruhi WMPPL (tingkat upah yang didapatkan atas pertambahan hasil 

marjinal pekerja yang diukur dalam unit barang atau waktu) yang otomatis jika 

upah naik maka akan mempengaruhi hasil output, begitu pula sebaliknya. Begitu 

pula yang terlihat pada rumus diatas apabila MPPL X P yaitu dimana hasil 

marjinal pekerja di kalikan dengan harga yang didapat setelah adanya harga akan 

mempengaruhi laba dan rugi yang otomatis mempengaruhi tingkat upah tenaga 

kerja. 

Jadi dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa produktivitas 

mempunyai hubungan timbal balik terhadap tingkat upah bagi tenaga kerja. Bagi 

tenaga kerja seperti buruh tingkat produktivitas yang dihasilkan juga tergantung 

pada besarnya penjualan dengan melihat laba yang di dapatkan. Semakin tinggi 

produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan maka dapat memungkinkan 

meningkatkan tingkat upahnya. 

2.8.1 Teori Human Capital 

Investasi tidak hanya dapat dilakukan dalam bidang usaha seperti yang 

sudah 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 yang dikeluarkan pendapatab selama 

proses investasi. Yang diperoleh sebagai imbalannya adalah tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi pula. 

(Simanjuntak, 1985) 



Investasi yang dimaksud diatas adalah Teori Human Capital, dimana 

Sumber Daya Manusia sebagai input di dalam perusahaan yang menghasilkan 

sebuah barang maupun jasa yang disebut output melalui prosesnya dapat melewati 

sebuah program pendidikan maupun pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asumsi dasar human capital adalah 

bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan 

pendidikan. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak 

hanya menambah kualitas maupun pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan 

keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivits kerja 

(Simanjuntak, 1998).  

 
2.9 Penelitian Terdahulu 

1. Indrawati dan Llwelyn (1999) dalam “Pengujian Model Regresi Untuk 

Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja:Kasus Industri Kecil di Jawa Tengah” 

menyatakan pengalaman kerja tidak berpengaruh tetapi umur mempunyai 

hubungan yang negative dan signifikan dengan produktivitas, pendidikan 

mempunyai pengaruh yang siginifikan walaupun hubungannya kurang jelas, 

tingkat pendidikan tidak dapat diabaikan tetapi menjadi kurang penting 

dibandingkan dengan umur, orang yang lebih muda menjadi lebih produktiv 

dalam analisis ini. 

2. Setiadi (2009) dalam tesisi “Pengaruh Upah Dan Jaminan Sosial Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Di PT Semarang Makmur Semarang” 

menyatakan bahwa variabel upah dan jaminan sosial tidak signifikan. 



3. Nuzep Almigo (2004) dalam “Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan 

Produktivitas Kerja Karyawan” menyatakan bahwa kepuasan kerja yang 

terdapat lima aspek didalamnya yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji atau upah, 

pengawasan kerja, promosi kerja, rekan kerja positif signifikan dalam 

mempengaruhi produktivitas kerja, dari kelima aspek tersebut dapat 

menunjukan bahwa kepuasan kerja memiliki hasil yang positif yang signifikan 

terhadap produktivitas kerja. 

 
2.10 Hipotesis 

1. Diduga tingkat pendidikan, upah, dan masa kerja sangat berhubungan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja. 

2. Diduga diantara variabel bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah upah. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivitas tenaga kerja Industri Rokok di 
Kota Malang PT Ongkowidjodjo 

 

Masa kerja(X1) Upah(X2) Pendidikan formal(X3) 

Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

Hipotesis: 

1. Diduga tingkat pendidikan, upah, dan masa kerja sangat berhubungan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja. 

2. Diduga diantara variabel bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah upah. 

 

Analisis Regresi Berganda 



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 tingkat produktivitas tenaga kerja pada industri rokok. Variable-

variabel yang perlu di analisa meliputi tingkat pendidikan, tingkat upah dan masa 

kerja. Variabel-variabel tersebut disusun menjadi sebuah model yang 

diestimasikan menggunakan alat analisis regresi, selanjutnya hasilnya 

dideskripsikan. 

 
3.2 Lingkup Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada industri rokok yang menghasilkan rokok klobot 

di Jl. Halmahera no 74 Malang. Kota Malang merupakan daerah potensial industri 

rokok, karena banyak terdapat perusahaan rokok di daerah tersebut. 

 Adapun pemilihan lokasi ini dikarenakan perusahaan yang berada di Jl. 

Halmahera no 74 Malang. Mempunyai skala yang cukup besar dan mampu 

menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga sektor ini mempunyai 

potensi untuk berkembang besar dalam memberikan kesempatan kerja. 

 
3.3 Jenis 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 terhadap obyek yang diteliti melalui kuisioner dan hasil 



wawancara atau dengan kata lain data ini dikumpulkan langsung dari responden 

yang diteliti dan diolah oleh organisasi atau pihak yang menerbitkannya. Data 

primer ini merupakan sumber utama penelitian yang akan dilakukan. Kelayakan 

penelitian ini bergantung pada pengolahan data primer yang akan dilakukan 

setelah pengisian kuisioner oleh pihak-pihak yang dipilih. 

 Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi 

atau lembaga-lembaga yang bukan pengolahannya dan berkaitan dengan 

penelitian ini, misalnya data yang diperoleh dari BPS, Dinas Perindustrian, dan 

Ketenagakerjaan, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.pada 

penelitian ini, data diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta badan-badan 

terkait yang sesuai dengan tema penelitian. Data sekunder digunakan untuk 

melengkapi informasi yang akan disajikan dalam penyusunan skripsi. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Metode wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan 

responden untuk mendapatkan data-data yang dimaksud dengan pedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pembagian kuesioner di 

berikan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan data-data 

pendukung. 

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

dan menunjang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan 

penelitian ini. 

 

 



3.5 Penentuan Populasi dan Penentuan Sampel 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Umar (1998;107), 

populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi populasi bukanlah hanya orang, tetapi 

juga obyek berupa benda-benda alam atau tempat yang lain. Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah pekerja bagian penggilingan dalam industri 

rokok klobot di Jl. Halmahera no 74 Malang, sedangkan semua individu dalam 

populasi tersebut memiliki kesempatan sama untuk dipilih sebagai anggota 

sampel. 

Sampel adalah sebagian anggota / elemen dari suatu populasi yang akan 

dijadikan subyek penelitian. Umar (1998;107), sampel merupakan bagian kecil 

dari suatu populasi. 

3.5.2 Teknik pengambilan Sampel 

 Pada dasarnya penentuan ukuran populasi tidak ada standart baku. Dalam 

menentukan jumlah sampel sesuai dengan Umar (1998;108), dia menyatakan 

bahwa setelah jumlah sampel yang akan diambil dari populasi telah ditentukan, 

selanjutnya pengambilan sampel pun harus mengikuti prosedur yang telah 

ditentukan dalam bentuk sampling. 

Ukuran minimum sampel yang dapat diterima  bahwa jika subyeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga merupakan penelitian 



populasi. Jika subyeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih 

tergantung kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dana, dan luas 

wilayah pengamatan setiap subyek serta besarnya resiko yang ditanggung. Dalam 

penelitian ini responden yang diambil adalah 54 tenaga kerja bagian penggilingan 

atau pengelintingan rokok PT Ongkowidjodjo. Peneliti mengambil data responden 

tenaga kerja bagian penggilingan atau pengelintingan yang berjumlah 54 karena 

dalam penelitian ini peneliti ingin mengukur tingkat  produktivitas tenaga kerja.  

 
3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Teknik Analisis Data 

 Berdasar pada tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui apakah 

tingkat pendidikan, upah dan masa kerja memiliki hubungan parsial dan simultan 

dalam meningkatan produktivitas tenaga kerja, dapat diselesaikan dengan 

menggunakan metode analisis regresi berganda. Sedangkan untuk tujuan yang 

kedua yaitu mengetahui manakah dari tingkat pendidikan, upah dan masa kerja 

yang lebih berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dapat 

diselesaikan menggunakan metode analisis regresi parsial. 

3.6.1.1 Analisis Regresi Berganda 

 Metode analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum 

digunakan dalam menganalisis hubungan dari pengaruh antara satu variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Dalam hal ini regresi berganda 

digunakan untuk memprediksi besarnya pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri 

dari masa kerja (X1), tingkat upah (X2), dan pendidikan formal (X3) terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu produktivitas tenaga kerja sektor industri rokok klobot 

PT. Ongkowidjojo di Jl. Halmahera no 74 Malang. 



Rumus yang digunakan dalam persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut :  

IogY = loga + logb1X1 +log b2 X2+log b1X3+ e 

Dimana : 

Y  = produktivitas tenaga kerja (dinyatakan dalam rupiah) 

a  = konstanta 

b1 – b3  = koefisien variabel bebas (X1 – X2, ) 

e  = standart error 

X1  = masa kerja  ( diukur dalam satuan tahun) 

X2  = upah (diukur dalam satuan rupiah) 

X3 =pendidikan formal. Adalah lamanya tenaga kerja dalam 

menempuh pendidikan formal dalam satuan tahun. 

Untuk menetukan variabel indenpenden yang paling dominan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

b^
ind =  

dimana : b ind    = unstandart coefisien variabel indenpenden. 

Sd dep  = standart deviasi variabel dependen. 

Sd ind   = standart deviasi variabel indenpenden. 

 
 

 

 

 

 



3.7 Definisi Variabel 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan 

menjadi dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas :  

a. Variabel terikat 

Dalam peneletian ini variabel terikatnya adalah Y, yang menunjukkan 

tingakat produktivitas responden perbulan dari usaha indusri dan dinyatakan 

dengan satuan nominal. 

b. Variabel bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Masa kerja (X1), yaitu berapa lama tenaga kerja mengabdikan dirinya untuk 

perusahaan yang di ukur berdasarkan satuan tahun. 

2. Tingkat upah (X2), yaitu besarnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja 

bagian produksi perbulan sesuai perjanjian kerja, dalam satuan rupiah.. 

3. Pendidikan formal (X3), yaitu tingkat pendidikan ini menunjukkan lamanya 

pendidikan formal yang telah ditempuh responden pada saat penelitian 

dilakukan dan dinyatakan dalam satuan tahun. 

 
3.8 Uji Statistik 

 Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

korelasi antara variabel bebas denagan variabel terikat. Dari hasil analisis metode 

regresi berganda akan diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel. Deari 

besarnya koefisien ini akan dapat dilihat adanya hubungan dari variabel-variabel 

bebas, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Untuk melakukan uji hipotesa, dilakukan dengan cara : 

 



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 masa kerja (X1), tingkat upah (X2), pendidikan 

formal (X3), terhadap tingkat produktivitas yang merupakan variabel 

dependennya. Kriteria pengambilan keputusan :  

a. Jika t hitung > t table, masa kerja (X1), tingkat upah (X2), dan pedidikan 

formal (X3), secara parsial dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja industri rokok (Y). 

b. Jika t hitung > t table, masa kerja (X1), tingkat upah (X2), dan pedidikan 

formal (X3) secara parsial tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja industri rokok (Y). 

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. Kriteria pengambilan keputusan :  

a. Jika F hitung > F table berarti masa kerja (X1), tingkat upah (X2), dan 

pendidikan formal (X3) secara simultan dapat memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja industri rokok (Y). 

b. Jika F hitung > F table berarti masa kerja (X1), tingkat upah (X2), dan 

pendidikan formal (X3) secara simultan tidak dapat memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja industri rokok (Y). 

 
 
 
 



3.8.3 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa kemampuan 

model dalam menerapkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

adalah diantara nol sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Secara 

umum koefisien determinasi untuk data silang(crossection) relative rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data runtun waktu ( time series) biasanya mempunyai nilai koeifisien determinasi 

yang tinggi. 

 
3.9 Asumsi-asumsi Klasik  

 Di dalam model regresi klasik, untuk memperoleh nilai pemerkira yang 

tidak bias dan efisien dari persamaan regresi linear berganda dengan metode 

kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square, OLS), maka dalam menganalisa 

data haruslah dipenuhi asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut diantara 

lainnya adalah :  

3.9.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas, kedunaya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang 

normal atau tidak, dapat dilakukan dengan cara ( Gujarati;2010) :  

 Analisa grafik, yaitu dengan melihat nomal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan ditribusi 



kumulatif dari distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah : 

 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.9.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi linear yang sempurna antara variabel-variabel bebas 

(Gujarati;2010). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas didalam 

model regresi adalah sebagai berikut :  

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan memitaspengaruhi variabel terikat. 



2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas 

ada korelasi yang cukup tinggi ( umumnya diatas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak hanya korelasi yang 

tinggi antara variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinearitas. 

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau 

lebih variabel bebas. 

3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi dan menun 

jukkan adanya koloniearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

Tindakan perbaikan bila terdapat multikolinearitrmasias adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan informasi sebelumnya. 

2. Mengkombinasikan data crossection dan data time series. 

3. Meninggalkan variabel yang sangat berkorelasi. 

4. Mendapatkan tambahan atau data baru. 

 
3.9.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisiketidaktas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variane dari residual satu pengamatan atau 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 



homoskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data mewkili sebagai ukuran 

(kecil, sedang, dan besar). Berikut ini cara untuk mendeteksi ada tau tidaknya 

heteroskedastisitas (Gujarati;2010) :  

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

studentized. 

Dasar analisanya adalah :  

 Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
3.9.4 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) (Gujarati;2010). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Ada 

beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi, salah 

satunya yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW-test). 

Hipotesis yang akan diuji adalah :  



H0 = tidak ada autukorelasi baik positif maupun negatif. 

H1 = ada autokorelasi baik positif maupun negatif. 

Sedangkan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :  

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

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

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

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi 

positif. 

 Bila nilai DW lebih besar daripada (4dl), 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 hasil yang dapat disimpulkan : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Aturan Pengujian Durbin-Watson 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Pabrik Rokok PT. Ongkowidjojo didirikan pada tahun 1946 oleh Bapak 

Ong Kian Pa dan Bapak Liem Tjiang Gie berbentuk Firma dengan nama Firma 

Kian Gie. Perusahaan ini terletak di jalan Kolonel Sugiono No 28, 59-61 Malang, 

untuk gudang  berada di jalan Glintung 49 Malang, pada tahun 1950 perusahaan 

membuat cabang  di jalan Mawar No 53 Blitar. Pada tahun 1949, daerah 

pemasaran berada didaerah Madura dan pesisir Utara Jawa Timur. Perusahaan ini 

memproduksi rokok klobot rokok kretek dan  rokok filter. 

Pada tanggal 28 September  1965, perusahaan mengalami perubahan 

badan hokum dari bentuk Firma menjadi bentuk Perseroan Terbatas (PT), yang 

dimuat dalam lembar Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 dengan akte 

PT. Kian Gie No 81492 tertanggal 5 Agustus 1965. Pada tanggal 15 Desember 

1970 PT. Kian Gie ini diganti namanya menjadi PT. Ongkowidjojo dan 

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 

Tanggal 7 Januari 1969 dan beroperasi sampai sekarang. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan segala 

aktivitas dalam berproduksi. Keputusan untuk menempatkan suatu lokasi 

perusahaan pada suatu tempat tertentu mempunyai pengaruh besar terhadap lancar 

atau tidaknya usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu keputusan tersebut harus 



benar-benar dipertimbangkan mengenai beberapa faktor yang sekiranya 

mempunyai peranan penting dan memiliki pengaruh tersendiri bagi perusahaan. 

Pabrik rokok PT. Ongkowidjojo terletak di Jalan Kolonel Sugiono No. 28 

Malang dan penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Faktor Primer 

a. Bahan Baku 

Bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan ini banyak terdapat didaerah 

sekitar dan mudah didapat. Kebutuhan bahan baku seperti tembakau dan 

cengkeh untuk pengadaannya tidak mengalami kesulitan karena mudah 

didapat dengan baik disekitar kota Malang. 

b. Tenaga Kerja 

Kebutuhan tenaga kerja dengan mudah dapat dipenuhi didaerah sekitar 

lokasi perusahaan. Dengan demikian perusahaan tidak mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja sebagai buruh pabrik. 

c. Transportasi  

Lokasi perusahaan dapat dikatakan cukup menguntungkan letaknya 

disekitar jalur utama yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang 

ada sehingga memudahkan dalam pengangkutan. 

2. Faktor Geografis 

a. Letak Geografis 

Merupakan faktor yang sangat penting dalam memasarkan produksinya. 

Oleh karena itu dipilihnya lokasi pabrik di jalur utama yang 



menghubungkan dengan daerah sekitar seperti Lumajang, Pasuruan, Blitar 

dan sekitarnya. 

b. Lingkungan Perusahaan 

Disekitar perusahaan adalah merupakan kawasan industri dan hubungan 

baik dengan lingkungan social antara perusahaan dengan masyarakat 

sekitarnya adalah hal yang sangat penting. Masyarakat disekitar pabrik 

menyambut baik adanya Perusahaan Rokok PT. Ongkowidjojo ini karena 

membuka kesempatan kerja bagi warga daerahnya sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

c. Fasilitas Energi 

Fasilitas penunjang yang penting bagi perusahaan adalah energi listrik dan 

air yang dibutuhkan perusahaan untuk memperlancar usahanya. Sarana 

lain yang tidak kalah pentingnya bagi perusahaan adalah tersedianya 

jaringan telekomunikasi (telepon) didaerah tersebut sehingga memudahkan 

dalam berkomunikasi. 

 
4.2 Struktur Organisasi dan Personalia 

4.2.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang sangat berguna bagi 

perusahaan dalam melaksanakan usahanya untuk pencapaian tujuan perusahaan 

yang telah direncanakan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dapat mengadakan komunikasi baik itu 

antara pimpinan dengan bawahan maupun antara sesama karyawan atau 

sebaliknya, sehingga dapat ditetapkan adanya pembagian tugas, wewenang, dan 



tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian tujuan perusahaan lebih 

mudah tercapai. 

Maksud dan tujuan diadakannya struktur organisasi adalah untuk 

mengadakan pendelegasian wewnang dan tugas yang jelas. Bentuk struktur PT. 

Ongkowidjojo adalah struktur garis (line organisasion). Ciri dari struktur 

organisasi ini adalah mempunyai kesatuan komando serta memiliki garis 

komando dari tingkat paling atas hingga yang paling bawah dan para karyawan 

bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam bidangnya masing-masing. 

4.2.2 Personalia 

A. Jumlah Karyawan  

Faktor tenaga kerja merupan hal yang penting dalam melaksanakan proses 

produksi. Hingga saat ini Pabrik Rokok PT. Ongkowidjojo telah memiliki 

karyawan sebanyak 868 oran. Karyawan tersebut dapat dibagi menjadi dua yang 

pertama Karyawan tetap, yang terdiri dari, karyawan bulanan yang berjumlah 89 

orang, karyawan harian berjumlah 153 orang, serta karyawan borongan berjumlah 

582 orang.  Yang kedua Karyawan tidak tetap berjumlah 44 orang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.1 Jumlah Karyawan Pabrik Rokok PT. Ongkowidjojo 
LOKASI 
PABRIK 

HUBUNGAN KERJA JMLH 
TOT 

 TETAP TIDAK TETAP  
 BULANAN HRN BRGN KONTRAK  
 STAF SPR STPM   STPM STAF SLS/

SPR 
HRN  

Mergosono 28 22 15 1 55 532 8 3   636 
Mergosono 61 24 2  71 50 7 1 18 2 175 
Gadang 1  9 10      20 
Bingkil 4  6 3     1 24 
Glintung      4    4 
Tidar 1 1  4      6 
P. Trip   3       3 
Total 52 18 19 153 582 19 4 18 3 868 

Sumber Data : Pabrik Rokok PT.Ongkowidjojo Malang  

Keterangan : 

1. HRN : Harian 

2. BRGN : Borongan 

3. SPR : Sopir 

4. STPM : Satpam 

5. SLS : Sales 

Adapun kualitas karyawan menurut pendidikan formal adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Kualitas Pendidikan Karyawan Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo  
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SD Tidak Tamat 
SD 
SLTP 
SLTA 
D1 
S1 

13 
600 
116 
109 

5 
25 

  Jumlah 868 
Sumber Data : Pabrik Rokok PT.Ongkowidjojo Malang 2006 

 



B. Hari Kerja dan jam Kerja Karyawan 

Pada dasarnya jadwal kerja dan jam kerja di perusahaan diatur atas dasar 

kebijaksanaan pengusaha dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Hari kerja perusahaan dalam seminggu adalah 6 hari kerja dimulai 

dari hari senin – sabtu dengan jumlah jam kerja 7 jam sehari atau 40 jam 

seminggu. Pembagian jam kerja PT. Ongkowidjojo adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan jam kerja borongan: 

- Hari senin-sabtu pekerjaan dimulai pukul 05.30 WIB sampai dengan 

terpenuhinya target produksi yang telah ditentukan perusahaan 

- Batas maksimal jam kerja ukul 15.00 WIB 

- Ketentuan jam istirahat :  I. pukul 09.00 s/d 09.30 WIB 

II. pukul 11.30 s/d 12.00 WIB 

b. Ketentuan jam kerja harian: 

- Hari senins/d jum’at  : pukul 07.00 s/d 15.00 WIB 

- Hari sabtu   : pukul 07.00 s/d 13.00 WIB 

- Ketentuan jam istirahat : I. pukul 09.00 s/d 09.30 WIB 

II. pukul 11.30 s/d 12.30 WIB 

c. Ketentuan jam kerja bulanan : 

- Hari senins/d jum’at  : pukul 07.00 s/d 15.00 WIB 

- Hari sabtu   : pukul 07.00 s/d 13.00 WIB 

Kecuali untuk bagian-bagian tertentu masuk pukul 05.30 WIB 

 

 

 



C. Daerah Pemasaran dan Saluran Pemasaran 

1. Daerah Pemasaran 

Mengenai daerah pemasaran hasil produksinya, Pabrik Rokok PT. 

Ongkowidjojo Malang tidak hanya memfokuskan pada suatu daerah saja, 

akabn tetapi, selalu berusaha mencari atau menjangkau daerah pemasaran yang 

baru. Daerah pemasaran yang telah dicapai oleh PT. ongkowidjojo Malang 

adalah: 

a. Untuk pulau jawa meliputi : 

Malang, Blitar, Probolinggo, Surabaya, Besuki, Jember, Semarang, 

Yogjakarta, Bandung, Cirebon dan Jakarta 

b. Untuk daerah luar jawa meliputi : 

- Pulau Madura : Bangkalan, Pamekasan, Sumenep 

- Pulau Bali  : Singaraja dan Denpasar 

2.Saluran Pemasaran 

Setelah barang selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan, produsen terlebih 

dahulu menentukan metode yang harus digunakan menyalurkan barang ke pasar. 

Masalah pemilihan saluran distribusi dapat menentukan cepat atau lambatnya 

usaha penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Untuk itu pabrik rokok PT. 

Ongkowidjojo Malang menetapkan penggunaan saluran pemasaran sebagai 

berikut : 

 

 

Dalam setiap kota terdapat satu agen, sehingga akan memudahkan perusahaan 

dalam menangani masalah administrasi dan pengontrolan terhadap setiap agen. 

Produsen 

 

Konsumen 

 

Retailer 

 

Agen 

 



4.3 Karakterisitik Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

responden yang terpilih yaitu tenaga kerja bagian penggilingan PT. Ongkowidjojo 

Malang sebanyak 54 responden, dan semua angket terisi dengan baik seusai 

dengan harapan peneliti. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 

gambaran tentang karakteristik dari responden, yaitu: 

1. Jenis Kelamin 

Penelitian ini melibatkan 54 responden yang terdiri dari 54 responden 

(100%) berjenis kelamin wanita. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.3 Jenis Kelamin 
No. Jenis kelamin F % 
1 Wanita 54 100% 

 Jumlah 54 100,00 
Sumber : Data primer yang diolah 2011 

Dari tabel diatas menunujukan bahwa presentase jenis kelamin tenaga 

kerja pada bagian produksi semuanya berjenis kelamin wanita. Hal ini 

menunjukan dalam pekerjaan penggilingan/pengelintingan membutuhkan 

ketelitian dan kesabaran yang memang paling besar dimiliki oleh pekerja wanita. 

Untuk pekerja laki-laki lebih banyak pada pekerjaan yang lebih berat yang akan 

mengalami kesulitan jika harus diberikan pekerjaan dengan wanita. 

 
 
 
 
 
4.4 Deskripsi Penelitian 



4.4.1 Produktivitas Pekerja (Y) 

Yang dimaksud produktivitas pekerja disini adalah tingkat output yang 

mampu dihaslikan oleh setiap tenaga kerja yang dihitung dalam sebulan. Secara 

terperinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Produktivitas Pekerja 
Total produktivitas/bulan 

(rupiah) 
Jumlah responden Presentase 

48000  15 27 
60000   21 38,9 
72000  18 33,3 
Total 54 100 

Sumber data: data primer yang diolah 2011 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok yang mempunyai total 

produktivitas 72000 sebanyak 18 responden atau sebanyak 33,3% adalah jumlah 

produktivitas yang paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya. 

4.4.2 Variabel Masa Kerja (X1) 

Yang dimaksud Masa Kerja disini adalah lamanya waktu yang sudah 

ditekuni responden dalam pekerjaan di bidang penggilingan rokok, yang 

dinyatakan dalam satuan tahun. Masa kerja di penelitian ini dilihat dari masa kerja 

selama bekerja di Pabrik Rokok PT. Ongkowidjojo. Untuk secara terperinci pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 Variabel Masa Kerja 
Masa kerja (tahun) Jumlah responden (orang) Presentase 

12-14  4 7,4 
15-17  23 42,6 
18-20  27 50 
Total 54 100 

Sumber data: data primer yang diolah 2011 
 



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok responden yang telah 

bekerja 18-20 tahun adalah responden yang terbesar yaitu sebanyak 27 orang atau 

sebesar 50%. 

4.4.3 Variabel Upah (X2) 

Upah disini adalah besarnya pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja 

bagian produksi/penggilingan perbulan sesuai dalam perjanjian kerja yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah. Secara terperinci variabel upah dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 Variabel Upah 
Total upah/bulan (rupiah) Jumlah responden Presentase 

672000  15 27,8 
840000  21 38,9 

1008000  18 33,3 
Total 54 100 

Sumber data: data primer yang diolah 2011 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang paling besar yang memiliki 

upah sebesar Rp.840.000 yaitu sebanyak 21 responden atau 38,9%. 

4.4.4 Variabel Pendidikan Formal (X3) 

Dalam hal ini Pendidikan adalah lamanya pendidikan yang ditempuh oleh 

responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 Variabel Pendidikan Formal 
Lama pendidikan formal (tahun) Responden Presentase 

0-6  46 85,2 
7-9  8 14,8 

10-12  0 0 
total 54 100 

 Sumber data: data primer yang diolah 2011 

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pendidikan yang 

ditempuh oleh tenaga kerja bagian penggilingan adalah 0-6 tahun atau setara SD, 

yaitu sebanyak 46 responden atau sebesar 85, 2%. Sedangkan dapat kita lihat 



terjadi kekosongan tingkat pendidikan  di tingkat pendidikan 10-12 tahun atau 

setingkat SMA, hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya untuk masuk ke 

dalam pabrik tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, yang lebih 

dibutuhkan adalah ketrampilan. Dimana apabila kita lihat dalam penelitian ini 

pekerja bagian penggilingan atau pengelintingan rokok tidak memiliki pendidikan 

yang tinggi, perusahaan hanya melihat sanggup tidaknya pekerja mampu 

memproduksi barang sesuai target perusahaan. 

 
4.5 Hasil Estimasi Penelitian 

4.5.1 Uji Statistik 

Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

korelasi antara variabel bebas denagan variabel terikat. Dari hasil analisis metode 

regresi berganda akan diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel. Dari 

besarnya koefisien ini akan dapat dilihat adanya hubungan dari variabel-variabel 

bebas, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. 

4.5.2 Uji Asumsi Multikolinieritas 

Uji asumsi multikolinearitas ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-

variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. Asumsi ini 

dilakukan dengan menggunakan nilai VIF : 

- Jika nilai VIF <  10, berarti dalam model tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

- Jika nilai VIF > 10, berarti dalam model terdapat masalah 

multikolinieritas. 

 



Table 4.8 Uji Asumsi Multikolinieritas 
Variabel  VIF Keterangan 
Masa kerja(X1) 1.70 Non Multikollinieritas 
Upah(X2) 1.72 Non Multikollinieritas 
Pendidikan formal(X3) 1.02 Non Multikollinieritas 
Sumber data:data primer yang diolah 2011 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan menunjukkan tidak 

ada variabel indenpenden yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel indenpenden dalam 

model regresi. 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam program stata8, jika hasil olahan 

data >5 maka data tersebut tidak terditeksi adanya heteroskedastisitas dengan kata 

lain data tersebut konstan. 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
         Ho: Constant variance 
         Variables: fitted values of y 
 
         chi2(1)      =     0.06 
         Prob > chi2  =   0.8072 
 
Dari hasil statistik yang diolah melalui stata8 diatas dapat dilihat tingkat 

heteroskedasitas mencapai 0.8060 yang artinya hasil tersebut >5% maka data 

statistic penelitian ini tidak terditeksi adanya heteroskedasitas atau dapat 

dikatakan data penelitian ini homogen (konstan). 

4.5.4 Uji Autokorelasi 

Pegujian ini digunakan untuk mengetahui didalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya 



autikorelasi digunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Dari hasil perhitungan 

didapat nilai Durbin-Watson test sebesar 1.883. Dengan melihat hasil tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 

 
4.6 Hasil Analisis Regresi 

Tabel 4.9 Hasi Analisis Regresi 
Variabel bebas Coef. Std.Err. t p>t Keterangan 

  
_cons -1.477651 .0315809   -46.79 0.000  
Masa kerja (X1) .0062737 .0087184   0.72 0.475 Tidak signifikan 
Upah (X2) 1.054659 .0063467 166.17 0.000 Signifikan  
Pendidikan 
formal (X3) 

  .004283 .0052244   0.82 0.416 Tidak signifikan 

Number of obs  : 54 
Prob > F  : 0.0000 
R-squared  : 0.9990 
Adj R-squared  : 0 0.9989 
Sumber Data : Data Primer yang diolah 2011 
 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat produktivitas (Y), 

sedangkan variabel bebasnya adalah Masa Kerja (X1), Upah (X2), dan Pendidikan 

(X3). Apabila dilihat dari hasil diatas dapat disusun persamaan linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = -1.477651 + .0062737X1 + 1.054659X2 +   .004283X3 + e 

Dari regresi diatas didapat nilai konstata sebesar -1.477651 yang artinya 

apabila tidak ada variabel bebas maka produktivitas sebesar -1.477651 atau dapat 

juga dinyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat berproduksi. Dari tabel 

diatas juga diketahui pada variabel Masa Kerja (X1), dan pendidikan (X3) tidak 

menunjukkan angka yang signifikan, sedangkan untuk Upah (X2) menunjukkan 

angka yang signifikan.  

 Untuk menentukan variabel bebas yang dominan dalam mempengaruhi 

nilai dependen variabel dalam suatu model regresi dapat dilihat seberapa besar 



koefisien dari setiap data variabel. Dari tabel regresi diatas dapat diketahui bahwa 

variabel Upah (X2) memiliki nilai koefisien yang distandarisasi paling besar, yaitu 

sebesar 1.054659. Dengan demikian variabel Upah (X2) memiliki pengaruh yang 

paling dominan terhadap pendapatan pekerja (Y). 

 
4.7 Uji Statistik 

4.7.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan sebarapa besar kemampuan 

variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model regresi untuk menjelaskan 

variabilitas variabel terikatnya. Koefisien determinasi merupakan ukuran besarnya 

proporsi sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana batas nilai 

R2 adalah antara nol sampai dengan satu. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, 

diperoleh koefisien determinasi, R2 atau R Square sebesar 0.9990 atau 99,9%. 

Artinya bahwa variabel Produktivitas dipengaruhi sebesar 99,9% oleh variabel 

Masa Kerja, Upah, dan Pendidikan. Sedangkan 0,1% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. 

4.7.2 Uji F 

Uji F adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara silmutan 

atau bersama-sama. Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah 

sebagai berikut :  

- Bila F hitung > F tabel : H0 ditolak, artinya variabel-variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau jika P value lebih kecil 

dari 5%. 



- Bila F hitung < F tabel : H0 diterima, artinya variabel-variabel bebas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau jika P value lebih 

besar dari 5%. 

Sedangkan nilai probabilitasnya (P value) sebesar 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari 0,05 dan berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

produktivitas tenaga kerja penggilingan pabrik rokok. Dengan tingkat 

kepercayaan 99,9% maka diketahui bahwa variabel Masa Kerja (X1), Upah (X2), 

dan Pendidikan (X3), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Produktivitas tenaga kerja industri. 

4.7.3 Uji T 

Pengujian ini digunakan untuk menguji variabel Masa Kerja (X1), Upah 

(X2), dan pendidikan formal (X3) 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 

Masa Kerja (X1) terhadap Produktivitas Kerja (Y) t =   0.71 
p>|t|=0.483 

Tidak 
signifikan 

Upah (X2) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Y) t = 131.40 
p>|t|=0.000 

Signifikan 

Penddkn formal (X3) terhadap Produktivitas Tenaga 
Kerja (Y) 

t = -1.56 
p>|t|=0.126 

Tidak 
signifikan 

Sumber Data: data primer yang diolah 2011 
 
Berdasarkan uji t yang tampak diatas pada tabel dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  
a. Variabel Masa Kerja (X1) mempunyai thitung sebasar 0.71 dengan nilai 

probabilitas (p) sebesar 0,483 yang berarti nilai thitung variabel pengalaman 

kerja memiliki probabilitas (p) > 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang 



berarti bahwa variabel Masa Kerja secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Produktivitas tenaga kerja (Y). 

b. Variabel Upah (X2) mempunyai thitung sebasar 131.40 dengan nilai probabilitas 

(p) sebesar 0,000 yang berarti nilai thitung variabel pengalaman kerja memiliki 

probabilitas (p) < 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa 

variabel Upah secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan pekerja (Y). 

c. Variabel pendidikan formal (X3) mempunyai thitung sebasar -1,56 dengan nilai 

probabilitas (p) sebesar 0,126 yang berarti nilai thitung variabel Pendidikan 

memiliki probabilitas (p) > 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti 

bahwa variabel Pendidikan secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pendapatan pekerja (Y). 

Jadi Hipotesis yang menyatakan bahwa semua variabel bebas yaitu Masa 

Kerja, Upah dan pendidikan formal secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap produktivitas (Y) tidak dapat dibuktikan, karena adanya variabel yang 

tidak signifikan, yaitu variabel Masa Kerja (X1) dan Pendidikan (X3). 

 
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil analisis produktivitas pekerja industri rokok, bahwa koefisien 

nilai R2 = 0.9990atau 99,9%. Angka ini menunjukkan besarnya produktivitas 

pekerja yang disebabkan oleh masa kerja, upah, dan pendidikan formal secara 

simultan dan sisanya sebesar 0,1% dijelaskan variabel lain diluar variabel yang 

diamati.  

 Hasil regresi berganda diatas telah menunjukkan bahwa variabel masa 

kerja, upah, dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan. 



Selain itu, dapat diketahui bahwa variabel upah mrupakan variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas tenaga kerja. Dalam hal 

usaha peningkatan produktivitas, maka industri rokok perlu memperhatikan 

variabel-variabel diatas. Selanjutnya akan dibahas interpretasi hasil penelitian dari 

masing-masing variabel. 

4.8.1 Pengaruh Masa Kerja (X1) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja 

Variabel masa kerja (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja yang ditunjukkan oleh sig t >5% (0.475>0,05). 

 Hasil regresi menjelaskan meskipun masa kerja memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja tetapi masa kerja memiliki 

pengaruh yang positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Hasil regresi tersebut 

menjelaskan bahwa walaupun masa kerja tidak signifikan terhadap produktivitas 

tenaga kerja, namun masa kerja memiliki hubungan yang positif dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Semakin lama masa kerja tenaga kerja, 

berarti semakin tua umur tenaga kerja tersebut dan hal tersebut kemungkinan 

mengakibatkan penurunan hasil produktivitas. Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu dari Indrawati dan Llwelyn (1999), dimana didalamnya menerangkan 

usia yang lebih muda dan kalah akan pengalaman justru lebih produktiv dari 

tenaga kerja yang memiliki pengalaman tinggi. Hal ini dikarenakan semangat 

yang dimiliki tenaga yang lebih muda lebih tinggi dari yang lebih lama masa 

kerjanya dan memilki pengalaman yang tinggi tetapi kurang semangat bekerjanya 

dari yang lebih muda. Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Manajer 

bagian personalia di perusahaan yang diteliti dimana hasil wawancara mengenai 

masa kerja pekerja khususnya bagian penggilingan atau pengelintingan rokok 



menyatakan bahwa untuk masa kerja dihubungkan dengan usia produktif, semakin 

lama masa kerja terdapat 2 kemungkinan yang bisa terjadi: 

1. Tenaga kerja tetap bisa produktif dan 

2. Tenaga kerja tidak lebih produktif (akibat sudah pikun, tenaga berkurang, 

dll.) 

Hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa faktor usia akan berpengaruh 

terhadap kinerja, semakin lama masa kerja tenaga kerja tersebut yang 

mempengaruhi produktivitas, dapat berkurang akibat faktor kejenuhan. Sehingga 

dalam penelitian ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang menyatakan bahwa 

masa kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

namun memilki hubungan yang positif menunjukan bahwa semakin lama masa 

kerja yang dimilki oleh tenaga kerja membuat pekerja mencapai pada titik jenuh 

akibat usia yang sudah terlalu tua dan membuat turunnya semangat kerja. Hal ini 

menjelaskan bahwa masa kerja yang semakin lama justru dapat menurunkan 

produktivitas tenaga kerja. 

4.8.2 Pengaruh Upah (X2) Terhadap Produktifitas 

Variabel upah (X2) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas yang 

ditunjukkan oleh sig t < 5% (0,000 < 0,05). 

Hasil regresi tersebut menjelaskan semakin bertambah upah yang didapat 

tenaga kerja maka akan semakin meningkatkan produktifitas tenaga kerja 

sehingga produktivitas yang diproduksi para tenaga kerja akan meningkat pula. 

Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang menunjang adanya 

penelitian ini di mana di dalam penelitian terdahulu dari  Setiadi (2009), 

menyatakan bahwa hubungan upah dengan produktivitas kerja memiliki hubungan 



yang lemah dan negatif. Berbeda dari hasil penelitian ini yang menunjukan angka 

signifikan dan berhubungan postif. Namun hasil penelitian ini diperkuat hasil 

wawancara dengan manajer bagian personalia di perusahaan yang diteliti yang 

menyatakan bahwa dengan upah yang baik, pekerja akan lebih baik untuk 

melakukan kegiatan produksi. 

4.8.3 Pengaruh Pendidikan Formal (X3) Terhadap Produktivitas 

Variabel pendidikan formal (X3) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pendapatan yang ditunjukkan oleh sig t < 5% (0.416< 0,05). Jadi tingkat 

pendidikan kurang atau tidak mempengaruhi terhadap produktivitas walaupun 

memiliki hubungan yang positif yang dihasilkan oleh tenaga kerja pabrik rokok. 

Hal ini dikarenakan untuk pekerjaan yang terdapat pada industri rokok lebih 

kepada hard skill atau pekerjaan yang lebih mengutamakan ketrampilan yang 

dimiliki oleh para tenaga kerjanya. 

 
4.9 Implikasi Hasil 

4.9.1 Implikasi Hasil Masa Kerja (X1) Terhadap Produktivitas 

Dari hasil pengolahan data dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

masa kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

pabrik rokok. Masa kerja yang semakin lama mempunyai dampak kejenuhan pada 

tenaga kerja sehingga memungkinkan berkurangnya semangat kerja dari tenaga 

kerja yang memiliki dampak pada produktivitasnya. Hal ini menjadi alasan 

kenapa variabel masa kerja menjadi tidak signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja. Jadi semakin lama masa kerja tenaga kerja bukan berarti semakin baik 

produktivitasnya, tapi dapat terjadi kemungkinan kejenuhan yang berakibat 

turunnya produktivitas tenaga kerja. 



4.9.2 Implikasi Hasil Upah (X2) Terhadap Produktivitas 

Dari hasil pengolahan data menunjukan variabel upah menunjukan bahwa 

upah berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di pabrik rokok. 

Upah sangat jelas dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, karena alasan 

tenaga kerja bekerja salah satunya adalah upah. Jika sistem pengupahan 

perusahaan berjalan dengan baik atau dapat diterima dengan baik oleh tenaga 

kerja, tenaga kerja dapat termotivasi untuk semakin meningkatkan 

produktivitasnya karena merasa upah mereka baik atau cukup untuk mengganti 

tenaga yang telah mereka keluarkan. Jadi dapat dikatakan dampak dari upah 

adalah semakin baik pengupahan yang ditujukan kepada tenaga kerja, pekerja 

akan semakin meningkatkan produktivitasnya. 

4.9.3 Implikasi Hasil Pendidikan Formal (X3) Terhadap Produktivitas 

Dari hasil pengolahan data menunjukan variabel pendidikan formal 

menunjukan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di 

pabrik rokok. Secara umum pendidikan formal dianggap bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikannya berpengaruh terhadap produktivitasnya, untuk tenaga kerja 

buruh penggilingan atau pengelintingan di pabrik rokok pendidikan hanya sebagai 

salah satu alat ukur. Yang dibutuhkan dalam mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja adalah skill serta kejelian dan ketangkasan dalam bekerja. Jadi pendidikan 

tidak mempunyai dampak pada produktivitas tenaga kerja di pabrik rokok bagian 

penggilingan, karena lebih membutuhkan hard skill dalam berproduksi. 

 

 

 



4.10 Pembahasan Tentang Faktor yang paling Dominan 

Pembahasan tentang faktor yang paling dominan terhadap peningkatan 

produktivitas tenaga kerja pada industri rokok dapat dilihat dari hasil regresi pada 

tabel standart koefisien. Faktor yang paling dominan berpengaruh ditunjukkan 

oleh nilai koefisien yang paling besar yaitu pada variabel upah (X2) sebesar 

1.054659. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada, karena dengan adanya 

pengupahan yang baik maka akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berhubungan 

dengan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti berusaha 

memberikan beberapa sarat yang erat kaitannya dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan serta temuan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis dan hasil 

pembahasan tentang pengaruh masa kerja , upah, dan pendidikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja perusahaan rokok diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel indenpenden yang diteliti yaitu 

variabel upah (X2) mempunyai t hitung dengan probabilitas (p)<5% yang secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja (Y), 

sedangkan variabel indenpenden masa kerja (X1), dan pendidikan (X3) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja (Y). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel upah (X2) mempunyai pengaruh 

atau keterkaitan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja (Y), sedangkan 

variabel masa kerja (X1), dan pendidikan (X3) tidak mempunyai pengaruh atau 

keterkaitan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja (Y). 

2. Variabel upah (X2) ternyata merupakan variabel yang paling dominan 

mempengaruhi peningkatan pendapatan pekerja. Artinya semakin baik upah 



yang diberikan maka akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di pabrik 

rokok. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan tentang pengaruh masa 

kerja, upah, dan pendidikan formal terhadap produktivitas tenaga kerja 

perusahaan rokok diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja 

khususnya dalam penelitian ini adalah tenaga kerja bagian penggilingan atau 

pengelintingan sehingga terjadi kenyamanan dalam lingkungan kerja yang 

diharapkan tidak terjadi kejenuhan dan hal-hal lain yang dapat menurunkan 

semangat kerja terutama bagi pekerja dengan masa kerja yang lebih lama dari 

pekerja yang lain dan bisa tetap memiliki motivasi dalam meningkatkan 

produktivitas. 

2. Pengupahan yang sudah baik diharapkan  dapat terus bertahan dan lebih baik 

lagi. Mengetahui bahwa hasil penelitian ini tingkat upah lebih dominan dalam 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dari variabel bebas lainnya. 

3. Pendidikan formal sebagai acuan penilaian penerimaan calon tenaga kerja dan 

selanjutnya sebaiknya perusahaan meningkatkan pelatihan yang ada di dalam 

perusahaan sebagai modal hard skill  bagi tenaga kerja agar mampu 

berproduksi sesuai target yang diberikan oleh perusahaan. 
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KUESIONER 

(Harap Diisi Dengan benar) 

 

Responden yang terhormat, 

Penelitian Tugas Akhir saya berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Upah dan Masa Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas 

Tenaga Kerja Sesuai Target Perusahaan”. Pada PT. Ongkowidjojo, TBK 

menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data. Saya sebagai peneliti 

mengharapkan partisipasi dari responden sekalian untuk mengisi kuesioner ini 

sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh responden saat ini. 

 Data pribadi yang tercantum pada kuesioner ini hanya akan di ketahui oleh 

peneliti. Atas partisipasi responden sekalian, saya ucapkan terima kasih. 

         Peneliti,      

 

Albizia Dendry Hermana 

 

• Identitas Responden 

1.   Nama Lengkap  :......................................................... 

2.   Jenis Kelamin   :......................................................... 

3.   Alamat    :......................................................... 

4.  Tempat/Tgl Lahir   :......................................................... 

5. Lama Pendidikan yang saudara tempuh. 

a. SD..................................Tahun. 

b. SMP...............................Tahun. 

c. SMA..............................Tahun. 

d. Lain-Lain.................................. 

6. Berapa rata-rata pendapatan bersih yang anda peroleh dalam 1 (satu) 

hari?Rp....................... 

7. Berapa rata-rata pendapatan bersih yang anda peroleh dalam 1 (satu) 

minggu?Rp....................... 



8. Berapa rata-rata pendapatan bersih yang anda peroleh dalam 1 (satu) 

bulan?Rp....................... 

9. Berapa kemampuan anda dalam melinting rokok  dalam 1 (satu) hari?  

........................................................................................ 

10. Berapa kemampuan anda dalam melinting rokok  dalam 1 (satu) minggu?  

........................................................................................ 

11. Berapa kemampuan anda dalam melinting rokok  dalam 1 (satu) bulan?  

........................................................................................ 

12. Sudah berapa lama anda bekerja pada pabrik ini?..........tahun….......bulan 

13. Apakah lama masa kerja saudara dapat meningkatkan produksi dalam 

melinting rokok?.............................................. 

14. Berapa rata-rata jam lembur anda di industri rokok dalam 1 (satu) 

hari?.............................Jam  

Jika iya berapa banyak anda bisa menambah hasil 

lintingan?..…………..lintingan 

Berapakah upah tambahan yang anda dapatkan dari waktu lembur dan jumlah 

lintingan?..................................rupiah 

15. Berapa rata-rata jam lembur anda di industri rokok dalam 1 (satu) 

minggu?...............................Hari 

Jika iya berapa banyak anda bisa menambah hasil 

lintingan?..…………..lintingan 

Berapakah upah tambahan yang anda dapatkan dari waktu lembur dan jumlah 

lintingan?..................................rupiah 

16. Berapa rata-rata jam lembur anda di industri rokok dalam 1 (satu) 

bulan?...............................Hari 

Jika iya berapa banyak anda bisa menambah hasil 

lintingan?..…………..lintingan 

Berapakah upah tambahan yang anda dapatkan dari waktu lembur dan jumlah 

lintingan?..................................rupiah 

17. Apakah ada kesulitan di bidang yang anda geluti sekarang? 

Kalau iya, apa......................... 

 



Karyawan Produktivitas Upah Masa Kerja Pendidikan 
1 72000 1008000 20 6 
2 72000 1008000 18 6 
3 72000 1008000 18 6 
4 72000 1008000 19 6 
5 72000 1008000 19 6 
6 72000 1008000 19 6 
7 72000 1008000 19 6 
8 72000 1008000 19 6 
9 72000 1008000 20 6 

10 72000 1008000 19 6 
11 72000 1008000 17 6 
12 72000 1008000 18 6 
13 72000 1008000 18 6 
14 72000 1008000 18 9 
15 72000 1008000 18 9 
16 72000 1008000 18 6 
17 72000 1008000 18 9 
18 72000 1008000 19 6 
19 60000 840000 18 6 
20 60000 840000 17 6 
21 60000 840000 19 9 
22 60000 840000 17 6 
23 60000 840000 20 6 
24 60000 840000 17 9 
25 60000 840000 17 6 
26 60000 840000 17 6 
27 60000 840000 19 9 
28 60000 840000 19 9 
29 60000 840000 17 6 
30 60000 840000 15 6 
31 60000 840000 17 6 
32 60000 840000 17 6 
33 60000 840000 17 6 
34 60000 840000 17 6 
35 60000 840000 17 6 
36 60000 840000 17 6 
37 60000 840000 19 6 
38 60000 840000 15 6 
39 60000 840000 18 6 
40 48000 672000 15 6 
41 48000 672000 18 6 
42 48000 672000 16 6 

Lampiran 2 Data Hasil Penelitian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 48000 672000 15 6 
44 48000 672000 17 6 
45 48000 672000 18 9 
46 48000 672000 16 6 
47 48000 672000 12 6 
48 48000 672000 17 5 
49 48000 672000 16 6 
50 48000 672000 16 6 
51 48000 672000 13 6 
52 48000 672000 14 6 
53 48000 672000 13 6 
54 48000 672000 19 6 



Hasil Logaritma  

logproduktivitas logupah logmasa kerja logpendidikan 
4.86 6.00 1.30 0.778151 
4.86 6.00 1.26 0.778151 
4.86 6.00 1.26 0.778151 
4.86 6.00 1.28 0.778151 
4.86 6.00 1.28 0.778151 
4.86 6.00 1.28 0.778151 
4.86 6.00 1.28 0.778151 
4.86 6.00 1.28 0.778151 
4.86 6.00 1.30 0.778151 
4.86 6.00 1.28 0.778151 
4.86 6.00 1.23 0.778151 
4.86 6.00 1.26 0.778151 
4.86 6.00 1.26 0.778151 
4.86 6.00 1.26 0.954243 
4.86 6.00 1.26 0.954243 
4.86 6.00 1.26 0.778151 
4.86 6.00 1.26 0.954243 
4.86 6.00 1.28 0.778151 
4.78 5.92 1.26 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.28 0.954243 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.30 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.954243 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.28 0.954243 
4.78 5.92 1.28 0.954243 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.18 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.23 0.778151 
4.78 5.92 1.28 0.778151 
4.78 5.92 1.18 0.778151 
4.78 5.92 1.26 0.778151 
4.68 5.83 1.18 0.778151 



4.68 5.83 1.26 0.778151 
4.68 5.83 1.20 0.778151 
4.68 5.83 1.18 0.778151 
4.68 5.83 1.23 0.778151 
4.68 5.83 1.26 0.954243 
4.68 5.83 1.20 0.778151 
4.68 5.83 1.08 0.778151 
4.68 5.83 1.23 0.69897 
4.68 5.83 1.20 0.778151 
4.68 5.83 1.20 0.778151 
4.68 5.83 1.11 0.778151 
4.68 5.83 1.15 0.778151 
4.68 5.83 1.11 0.778151 
4.68 5.83 1.28 0.778151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 



 



Lampiran 4 Hasil Wawancara 

1. Upah 

a. Apa saja yang mempengaruhi tingkat upah tenaga kerja? 

Jawaban: 

Upah itu di tentukan oleh faktor kinerja sebagai faktor utama. Sebagai faktor 

utama dengan kinerja yang lebih banyak dan baik hasilnya serta tidak 

menimbulkan masalah. Upah juga dipengaruhi oleh masa kerja. Perusahaan 

tidak menggunakan BMK sebagai upah minimal. Upah juga dipengaruhi oleh 

jumlah job yang ditanggung oleh tenaga kerja. Dan pasti upah samngat 

dipengaruhi oleh tingkat jabatan. 

b. Apakah tingkat upah yang diberikan oleh perusahaan mempengaruhi tingkat 

produktivitas? 

Jawaban : 

Dengan upah yang baik maka pekerja akan lebih baik untuk melakukan 

kegiatan produksi. 

2. Masa Kerja 

a. Bagaimana proses awal masa kerja tenaga kerja bekerja di dalam perusahaan? 

Jawaban :  

Proses masa kerja ada penyesuaian, pertama 3 bulan (pekerja borongan), 

setelah 3 bulan dan pekerja mampu lalu ada perhitungan perpanjangan hingga 

1 tahun sesuai UMK. 

b. Apakah semakin lama masa kerja pekerja akan membantu meningkatkan 

produktivitas perusahaan? 

 



Jawaban : 

Untuk masa kerja dihubumgkan dengan usia produktif. Semakin lama masa 

kerja ada 2 kemungkinan, pekerja tetap bisa produktif dan kemungkinan ke 

dua pekerja tidak lebih produktif (sering pikun, dll). Faktor usia akan 

berpengaruh terhadap kinerja, ada penambahan bahwa produktivitas 

dipengaruhi oleh faktor kejenuhan. 

3. Pendidikan 

a. Dalam hal produktivitas tenaga kerja, kita tahu dalam seleksi tenaga kerja 

untuk pabrik selalu melihat faktor pendidikan dari calon tenaga kerja. Apakah 

dalam prakteknya ada hubungan antara pendidikan tenaga kerja bagian 

penggilingan atau pengelintingan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja? 

Jawaban : 

Secara umum orang akan beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Namun 

dalam kenyataanya tidak seperti itu. Yang paling penting dalam perusahaan 

kami adalah praktek kerja lapangan, pendidikan hanya sebagai salah satu alat 

ukur.   

 

 

 

 

 

 

  

 



Lampiran 6 Struktur Organisasi pabrik Rokok PT. Ongkowidjojo Malang 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
PABRIK ROKOK PT.ONGKOWIDJOJO MALANG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Pabrik Rokok PT.Ongkowidjojo Malang, 2006 

 

 

DEWAN KOMISARIS 

DIREKTUR 

BAGIAN 
PEMBELIAN 

BAGIAN 
PRODUKSI 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

BAGIAN 
PENJUALAN 

SEKSI 
PERLENGKAPAN 

SEKSI BAHAN 
MATERIAL 

SEKSI 
PENCAMPURAN 

SEKSI 
HUMAS 

SEKSI 
GUDANG 

SEKSI 
PENGURAIAN 

DAN 
PERAJANGAN 

SEKSI 
GILING 

SEKSI 
PERSONALIA 

SEKSI 
LINTING 

SEKSI 
KEUANGAN 

SEKSI 
VERPAK 

SEKSI 
VERBAL 

BURUH 

SEKSI ADM. 
PENJUALAN 

SEKSI 
RETRIBUSI 


