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ABSTRAKSI 
 
 
Anggraeny, Dessy. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil  

Produksi Tenaga Kerja Bagian Produksi Pada Industri Kecil Batik 
Tulis Khas Tuban (Studi Kasus di Kecamatan Kerek Kabupaten 
Tuban). Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Brawijaya. Dr. Sri Muljaningsih, SE., M.Sp   

  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang 
mempengaruhi hasil produksi tenaga kerja bagian produksi industri kecil batik 
tuliskhas Tuban di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Faktor-faktor yang 
digunakan untuk menganalisis pengaruh hasil produksi tenaga kerja bagian 
produksi diantaranya yaitu insentif, pendidikan, disiplin kerja, kesehatan, tingkat 
penghasilan, lingkungan kerja dan iklim kerja, kepuasan kerja karyawan, 
kesempatan berprestasi, usia, beban tanggungan, masa kerja, pengalaman 
kerja, ketrampilan, dan sarana produksi. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis faktor dan analisis regresi linier berganda atau OLS. 
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sebanyak 121 responden 
dari total 173 populasi, penentuan besarnya jumlah sampel menggunakan rumus 
slovin. Penentuan sampel dengan menggunakan stratified random sampling.  

Hasil dari analisis faktor terbentuk terhadap hasil produksi tenaga kerja 
adalah faktor karakteristik individu yang terdiri dari pendidikan, usia, pelatihan, 
masa kerja, dan kesempatan berprestasi. Faktor yang terbentuk selanjutnya 
adalah faktor kinerja yang terdiri dari disiplin kerja dan pengalaman kerja. 
Sedangkan, hasil dari analisis regresi linier berganda bahwa variabel karakteristik 
individu dan variabel kinerja secara simultan berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil produksi tenaga kerja bagian produksi. Secara parsial variabel 
karakteristik dan variabel kinerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan 
terhadap hasil produksi tenaga kerja bagian produksi pada industri kecil batik 
tulis khas Tuban di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.   
 
Kata kunci: Karakteristik Individu, Kinerja, Hasil Produksi Tenaga Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan pada awal 

tahun 2016 merupakan kesepakatan antara negara-negara yang ada di Asia 

Tenggara untuk membentuk suatu kerjasama baik dalam bidang ekonomi 

maupun sosial. Bentuk dari MEA berupa perdagangan bebas yang tidak memiliki 

hambatan baik tarif maupun non tarif untuk Negara anggota ASEAN. Tujuan 

adanya MEA yaitu untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang sejahtera, 

terampil dan memiliki daya saing yang tinggi dalam menciptakan perkembangan 

ekonomi yang sejajar, dengan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial 

ekonomi. Dari tujuan tersebut MEA memiliki rencana strategis yang akan 

diimplementasikan yaitu pembebasan aliran barang, jasa, investasi, modal dan 

tenaga kerja terampil (ASEAN Economic Community Blueprint, 2008). 

Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN yang akan turut 

bersaing dalam MEA. Indonesia perlu menyiapkan rencana yang baik dan 

matang untuk bisa menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi MEA. 

Adanya MEA, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang dimiliki yaitu melalui 

pemberdayaan industri kecil. Walaupun dalam pelaksanaan pemberdayaan 

industri kecil masih terdapat banyak kendala yaitu berupa modal dan fasilitas 

lainnya, tetapi saat krisis tahun 1998 yang terjadi di Indonesia tidak menuai 

dampak besar berkat adanya usaha kecil. Bertahannya industri kecil dari krisis 

tahun 1998 dikarenakan modal yang digunakan berupa modal pribadi yaitu 

sejumlah 73%, pinjaman bank swasta 4%, pinjaman bank pemerintah 11% dan 

pihak lain sebesar 3% (Krisdiartiwi, 2008 dalam Wardani 2012). Oleh karena itu, 

perlu adanya pemberdayaan terhadap industri kecil agar mampu membuat 
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Indonesia bisa menjual produk unggulan baik secara kuantitas maupun kualitas 

bagi masing-masing daerah untuk bisa bersaing di pasar global. 

Industri kecil juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

dengan menyumbang sebesar 59,08% atau sejumlah Rp. 8.241,9 Triliun. Selain 

itu, keberadaan industri kecil dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia 

sebesar 97,16% dari total 110,8 juta tenaga kerja Nasional (Kementerian 

Koperasi dan UKM, 2013). Berikut pada tabel 1.1 merupakan potret IKM 

Nasional pada tahun 2009-2012.   

Tabel 1.1:Potret IKM Nasional (2009-2012) 

No Indikator Satuan 2009 2010 2011 2012 

1 Jumlah IKM Unit 52.764.603 53.823.732 55.206.444 56.534.592 

2 
Pertumbuhan 

Jumlah IKM 
Persen 2,64 2,01 2,57 2,41 

3 
Jumlah Tenaga 

Kerja IKM 
Orang 96.211.332 99.401.775 101.722.458 107.657.509 

4 

Pertumbuhan 

Jumlah Tenaga 

Kerja IKM 

Persen 2,33 3,32 2,33 5,83 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 dalam Setiowati, diolah 2015 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah IKM dan penyerapan tenaga 

kerja terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2009 jumlah IKM sebesar 

52.764.603 unit pada tahun 2012 naik menjadi 56.534.592 unit IKM dengan rata-

rata pertumbuhan meningkat sekitar 2,4% setiap tahunnya. Sedangkan jumlah 

tenaga kerja IKM pada tahun 2009 sebesar 96.211.332 orang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja 



3 
 

meningkat sebesar 107.657.509 orang. Rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga 

kerja IKM meningkat sekitar 3,45% setiap tahunnya. 

Menurut data BPS Jawa Timur tahun 2012 sebesar 54,34 persen industri 

di Jawa Timur berasal dari industri kecil dan mampu menyerap tenaga kerja 

sebesar 98 persen. Serta industri kecil memberikan kontribusi terhadap PDRB 

Jawa Timur sebesar 53,4% setara dengan 415,7 triliun. Ini menjadikan industri 

kecil di Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang memilki peranan sangat 

penting dalam memajukan perekonomian daerah dan ini merupakan modal 

utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Bappeda Jawa 

Timur, 2013).  

 Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah pengembangan bagi 

wilayah industrialisasi di Provinsi Jawa Timur. Sehingga Kabupaten Tuban saat 

ini banyak berdiri industri baik industri besar hingga industri kecil. Seperti pada 

tabel 1.2 menjelaskan pertumbuhan dari industri di Kabupaten Tuban. 

Tabel 1.2 :Statistik Industri Pengolahan Tuban Tahun 2010-2013 

Uraian 2010 2011 2012 2013 

Industri Pengolahan Besar/Sedang 112 138 118 115 

Industri Kecil & Kerajinan Rumah 
Tangga 

15.602 15.698 15.728 15.857 

Sumber: Dinas Perekonomian & Pariwisata Kab. Tuban, Kabupaten Tuban  dalam  
 Angka Tahun 2014 
 

 Pada tabel 1.2 Industri kecil & Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten 

Tuban mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan dengan industri 

pengolahan besar dan sedang yang terus mengalami pasang surut akibat 

adanya berbagai hal yaitu salah satunya disebabkan sementara berhenti 

berproduksi dan perusahan berubah menjadi industri kecil. Namun, industri kecil 

terus meningkat yaitu pada tahun 2010 sebesar 15.602 menjadi 15.857 unit pada 

tahun 2013 dengan kenaikan sebesar 1,63 persen selama kurun waktu 4 tahun. 
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Grafik 1.1: Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil & Kerajinan Rumah 
Tangga Tahun 2009-2013 

Sumber: Dinas Perekonomian & Pariwisata Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban   
  Dalam  Angka Tahun 2014 
 

Tenaga kerja yang diserap dari industri kecil & Kerajinan Rumah Tangga 

seperti pada grafik 1.1 mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 

2009 sebesar 44,5 ribu dan terus meningkat pada tahun 2013 sebesar 45.462 

orang. Sektor industri pengolahan sendiri dalam PDRB memiliki peranan yang 

paling besar yaitu menyumbang sebesar 23,98 persen.  

 Salah satu, industri kecil yang berpengaruh di Jawa Timur dalam 

penerimaan pendapatannya yaitu industri batik. Sejak tahun 2009 batik Indonesia 

telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia karena 

menurut UNESCO batik Indonesia tak hanya menjadi icon bangsa namun batik 

memiliki keunikan, simbol dan filosofi yang mendalam (Anshori dan Kusrianto, 

2012 dalam Hana, 2014). Menurut sejarah, Jawa Timur merupakan awal dari 

penyebaran batik dan selanjutnya pada abad ke 6 menyebar ke daerah Jawa 

Tengah dan daerah lainnya di Indonesia. Sebab itu, mengapa perlu perhatian 
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khusus untuk lebih mengembangkan produktivitas potensi batik yang dimiliki 

Jawa Timur (Hana, 2014).   

Di Indonesia kini telah banyak mengembangkan potensi batik yang di 

miliki setiap daerah ini terbukti bahwa industri batik di Indonesia terus bertumbuh 

setiap tahunnya. Di mana jumlah industri Batik pada tahun 2009 berjumlah 

53.250 unit  dengan mempekerjakan sebanyak 873.510 tenaga kerja. 

Sedangkan, pada tahun 2011 meningkat menjadi 55.778 unit usaha dan 

mempekerjakan 916.783 tenaga kerja. Nilai transaksi total produk batik juga 

mengalami peningkatan sebesar 56 % yaitu 2,9 triliun di tahun 2006 dan pada 

tahun 2010 meningkat menjadi 3,0 triliun (Kementrian Perdagangan, 2012 dalam 

Hana, 2014). Tak hanya produk batik yang terus mengalami peningkatan, namun 

ekspor batik pun juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada 

tabel 1.3. yang menampilkan pemantauan ekspor kelompok hasil industri tekstil 

pada 5 sub kelompok yang paling besar hasil ekspornya.  

 

Tabel 1.3: Pemantauan Ekspor Kelompok Hasil Industri Tekstil (Dalam  
      US$)  

Sub Kelompok 
Hasil Industri 

2012 2013 2014 Trend 

1.Pakaian Jadi 5.889.498.900 5.963.765.046 5.827.975.416 -0,52% 

2.Benang 2.226.876.657 2.437.943.075 2.510.492.546 6.18% 

3.Kain 1.788.476.059 1.672.684.635 1.676.755.083 -3,17% 

4.Batik 1.007.421.387 1.097.587.363 1.147.520.585 6,73% 

5.Tekstil lainnya 724.916.316 734.540.208 782.486.892 3,89% 
Sumber: Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2015 

Ekspor batik Indonesia pada tabel 1.3 berada pada urutan ke 4 di industri 

tekstil serta ekspor batik memiliki trend yang positif yaitu sebesar 6,73% karena 

dalam setiap tahunnya ekspor batik mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 

ekspor batik Indonesia sebesar 1.007.421.387 US$ dan pada tahun 2014 

mengalami peningkatan sebesar 1.147.520.585 US$. 
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Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang turut melestarikan 

batik khas yang ada di Tuban dengan banyak berdirinya industri kecil batik. 

Seperti pada tabel 1.4 yang menjelaskan jumlah industri kecil formal yang ada di 

Kabupaten Tuban sebagai  berikut. 

Tabel 1.4: Jumlah Industri Kecil Formal menurut Jenisnya Tahun 2014 

Kecamatan 
Jenis Industri 

Kusen 
Kayu & 
Mebel 

Makanan 
lain 

Pembakaran 
Gamping 

Batik 

1.Kenduruan 
2.Bangilan 
3.Senori 
4.Singgahan 
5.Montong 
6.Parengan 
7.Soko 
8.Rengel 
9.Grabagan 
10.Plumpang 
11.Widang 
12.Palang 
13.Semanding 
14.Tuban 
15.Jenu 
16.Merakurak 
17.Kerek 
18.Tambakboyo 
19.Jatirogo 
20.Bancar 

1 
6 
1 
3 
7 
3 
3 
1 
- 
- 
8 
2 
2 

10 
2 
1 
3 
- 

39 
1 

2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
- 
- 
2 
- 
5 
9 

18 
11 
- 
1 
1 

18 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
4 
- 
- 
- 
5 
1 
- 

11 
19 
6 
- 
3 
6 
2 
4 

- 
- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 

16 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
- 
2 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
4 
- 
1 
8 
- 
- 
- 

Jumlah 
93 81 61 36 15 

Sumber: Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, 2015 

Pada tabel 1.4 sentra batik tulis khas Tuban terdapat 15 industri yang 

terdaftar/memiliki ijin pada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten 

Tuban dan yang paling banyak di jumpai dibandingkan daerah lain yaitu di 

Kecamatan Kerek terdapat 8 unit usaha dan tersebar di desa Kedungrejo, 

Jarorejo, Margorejo, Gaji dan desa lainnya.  

Batik yang terkenal di tuban yaitu batik tulis Gedog yang kaya akan motif, 

warna dan fungsi serta diminati oleh turis mancanegara. Batik gedog ini memiliki 

kemiripan dengan batik yang ada di Cirebon, Pekalongan dan Madura, namun 

batik-batik didaerah tersebut mulai mengalami perubahan seperti bertambahnya 

warna dan bentuk. Namun, batik tulis gedog Tuban tetap mempertahankan ciri 
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seperti semula sehingga ciri inilah yang menjadikan kekhasan batik di Tuban 

(Nugroho, 2012). Tak hanya itu, batik Tuban menjadi batik yang paling khas di 

Jawa Timur dikarenakan proses pembentukannya dimulai dari bahan kain yang 

digunakan untuk membatik dipintal langsung dari kapas dan menjadi benang 

yang kemudian ditenun dan dibatik, namun hanya beberapa industri saja yang 

masih mengembangkan batik dengan bahan tenun. Oleh karena kekhasannya 

itu, batik tulis khas Tuban ini mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan 

menjadi potensi ekonomi lokal dan internasional. Hal tersebut dibuktikan bahwa 

batik khas Tuban ini telah di ekspor baik lokal maupun internasional seperti di 

Negara Jepang dan Amerika Serikat (Antara News, 2009). Tak hanya itu, bukti 

keberhasilan industri kecil batik tulis khas Tuban pada tahun 2010 di event 

tingkat nasional yaitu batik tulis khas Tuban di Kecamatan Kerek telah 

mendapatkan anugerah Piagam Penghargaan Tingkat Nasional dari Presiden 

Republik Indonesia (Ramadhana, 2015).  

Namun Menurut Ramadhana (2015) dalam pengembangannnya batik 

tulis khas Tuban masih memiliki hambatan. Hambatan tersebut meliputi masalah 

keterbatasan modal sehingga tidak mampu memproduksi batik secara maksimal, 

berkurangnya minat masyarakat untuk menenun karena proses batik tulis khas 

Tuban ini harus melalui proses yang panjang seperti pemintalan benang, 

menenun hingga membatik sehingga menenun hanya di lakukan oleh tenaga 

kerja yang berusia lanjut usia, pemasaran yang di lakukan secara mandiri oleh 

pemilik usaha batik tulis tersebut sehingga persaingan antara pengusaha batik 

akan semakin ketat, dan hambatan terakhir adalah adanya musim tani karena 

masyarakat sebagian besar pekerjaan pokoknya adalah bertani sehingga ketika 

panen tiba pekerja akan lebih memilih bertani daripada membatik.  Dari berbagai 

hambatan tersebut membuat omzet penjualan mengalami penurunan pada tahun 

2010 sampai tahun 2014 (Isyanti, 2009 dalam Ramadhana, 2015). 



8 
 

Adanya penurunan hasil produksi dapat disebabkan atau dipengaruhi 

oleh penurunan produktivitas tenaga kerja di dalam suatu usaha. Hasil produksi 

tenaga kerja merupakan suatu ukuran sampai sejauh mana tenaga kerja dalam 

menghasilkan suatu output yang diinginkan pada proses produksi. Sebab, tenaga 

kerja memiliki peranan yang sangat penting dibandingkan faktor produksi lainnya 

karena tenaga kerja merupakan penggerak utama jalannya suatu produksi.  Oleh 

karena itu, untuk memperoleh hasil produksi yang terus meningkat baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas perlu adanya tenaga kerja yang lebih produktif. Hasil 

produksi dapat ukur dengan  faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang 

seperti Motivasi, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap etika kerja, tingkat 

penghasilan, lingkungan kerja dan iklim kerja, teknologi, sarana produksi, 

jaminan sosial, manajemen, kesempatan berprestasi dan gizi serta kesehatan 

adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas (Anoraga, 2004). 

Dampak dari suatu usaha yang memiliki produktivitas yang rendah akan 

mengakibatkan turunnya produksi dan jumlah pelanggan sehingga akan 

merugikan pemilik usaha dan tenaga kerja didalamnya. Terpenuhinya faktor-

faktor tersebut dengan baik maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat 

sehingga capaian hasil produksi juga akan meningkat. Saat ini, industri kecil batik 

tulis memiliki potensi yang baik dan perlu dikembangkan. Oleh karena itu, guna 

meningkatkan pengembangan usaha perlu peningkatan hasil produksi batik oleh 

tenagakerja bagian produksi batik tulis khas Tuban sehingga mampu memenuhi 

permintaan pasar dan dapat bersaing di pasar global.  

Hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Yudhantara (2015) yaitu 

meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian Produksi 

Tenaga Krja Penyadap Karet di PT. Rumpun Sari Antan IV Kecamatan Gumelar 

Kabupaten Banyumas di mana hasilnya menunjukkan bahwa capaian produksi 

dari tenaga kerja karyawan penyadap karet PT. Rumpun Sari Antan IV dapat 
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dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti dari pencapaian produksi tenaga kerja 

selama setiap bulan pada tahun 2014 selalu mencapai minimal 80% dari target 

produksi yang ditetapkan. Umur, pendidikan dan pengalaman kerja tidak 

berpengaruh terhadap capaian produksi tenaga kerja sedangkan jumlah 

tanggungan dan  bonus berpengaruh positif terhadap capaian produksi tenaga 

kerja.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI HASIL PRODUKSI TENAGA KERJA BAGIAN PRODUKSI 

PADA INDUSTRI KECIL BATIK TULIS KHAS TUBAN (Studi Kasus di 

Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil produksi tenaga kerja 

bagian produksi industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek, Kabupaten 

Tuban? 

2. Bagaimana peranan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi tenaga 

kerja bagian produksi industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek, 

Kabupaten Tuban? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil produksi tenaga kerja 

bagian produksi industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek, Kabupaten 

Tuban. 
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2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi hasil produksi tenaga kerja 

bagian produksi industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek, Kabupaten 

Tuban. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi industri kecil dan Kabupaten Tuban: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Tuban dalam  

membantu perancangan konsep pengembangan industri kecil khususnya 

dalam meningkatkan hasil produksi para pekerja industri kecil batik tulis. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemilik usaha dalam mengatasi 

permalahan yang ada dalam hasil produksi tenaga kerja bagian produksi. 

c. Sebagai sarana pengenalan serta promosi kerajinan khas Kabupaten 

Tuban kepada masyarakat luas. 

2. Bagi Pihak lain: 

a. Dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya tentang hasil produksi tenaga 

kerja. 

b. Memberikan gambaran serta pengetahuan tentang kondisi dan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil produksi tenaga kerja bagian produksi 

untuk keberhasilan sebuah industri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Produktivitas Sebagai Upaya Dalam Peningkatan Hasil Produksi 

Tenaga Kerja pada Industri Kecil 

Industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan 

memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. 

Sedangkan menurut Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984 Pasal 1 tentang 

Perindustrian menyebutkan bahwa Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, 

termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.  

Badan Pusat Statistik mengelompokkan industri berdasarkan jumlah 

tenaga kerjayang ada di dalamnya yaitu 

1. Industri besar, memilki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. 

2. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. 

3. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang. 

4. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang. 

Sedangkan menurut Departemen Perindustrian mengelompokan industri 

nasionalIndonesia dalam 3 kelompok besar yaitu: 

1. Industri Dasar 

Industri yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan 

kelompok industri kimia dasar (IKD). Industri yang termasuk dalam IMLD 

yaitu industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, 

kendaraan bermotor, besi baja, alumunium, tembaga, dan sebagainya. 

Sedangkan yang termasuk dalam IKD yaitu industri pestisida, industri pupuk, 
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industri kayu dan karet alam, industri silikat dan lain sebagainya.Industri 

dasar ini ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu struktur 

industri dan padat modal serta teknologi yang digunakan adalah teknologi 

maju, teruji, dan tidak padat karya namun dapat menciptakan lapangan kerja 

yang besar. 

2. Aneka Industri (AL) 

Aneka industri merupakan industri yang mengolah sumber daya hutan, 

industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas dan industri 

pengolahan sumber daya lainnya.Aneka industri ini mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pemerataan, memperluas 

kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah 

teknologi menengah atau teknologi maju. 

3. Industri Kecil 

Industri kecil meliputi industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), 

industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi serta barang dari kulit), 

industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, 

barang-barang karet dan plastik), industri kerajinan umum (industri kayu, 

rotan, bamboo, dan barang galian bukan logam) dan industri logam (mesin, 

listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dan logam dan sebagainya). 

Dalam perekonomian di Indonesia Industri kecil sangat menjamur di 

berbagai daerah dan memiliki peranan yang penting seperti penyumbang PDRB 

di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja  sehingga peranannya dapat 

memeratakan pendapatan dan mendorong pembangunan di berbagai daerah.  

Usaha kecil menurut surat edaran Bank Indonesia No.26/1/UKK tanggal 

29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) dalam Anoraga (2004) adalah 

usaha perorangan, badan usaha swasta, dan koperasi yang asetnya tidak Rp. 

600 juta serta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.  
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Secara umum, menurut Anoraga (2004) sektor usaha kecil memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan kecenderungan tidak 

mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan 

tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya. 

b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat 

tinggi. 

c. Modal terbatas 

d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat 

terbatas. 

e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu 

menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang. 

f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversivikasi pasar sangat 

terbatas. 

g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, 

mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan 

dana di pasar modal sebuah perusahaan harus mengikuti sistem 

administrasi harus transparan.  

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan usaha kecil 

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria 

kekayaan atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. 

Kriteria usaha kecil sebagai berikut: 

a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00  

c. Milik warga Negara Indonesia 
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d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha menengah atau usaha besar.  

e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan hukum atau badan usaha lain, 

termasuk koperasi.  

Keunggulan komparatif yang dimiliki oleh usaha kecil menurut Anoraga 

(2004), yaitu: 

1. Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok degan berbagai ragam 

bidang usaha. Hal ini karena kebanyakan usaha kecil timbul untuk 

memenuhi permintaan (aggregate demand) yang terjadi di daerah 

regionalnya. Dengan adanya penyebaran usaha kecil berarti masalah 

urbanisasi dan kesenjangan desa kota minimal dapat ditekan. 

2. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada 

tingkat yang rendah. Sebagian besar modal terserap pada kebutuhan modal 

kerja. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap adalah mudah untuk 

meng up to date  kan produknya.  

3. Sebagian usaha kecil dapat dikatakan padat karya yang disebabkan 

penggunaan teknologi sederhana. Sehingga distribusi nilai tambah pada 

tenaga kerja relatif besar. Dengan demikian distribusi pendapatan bisa lebih 

tercapai. 

Kelemahan dari usaha kecil sendiri adalah investasi awal dapat saja 

mengalami kerugian.Apabila terdapat resiko yang dapat terjadi seperti adanya 

perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan dan masalah tenaga kerja 

dapat menghambat bisnis. Terkadang pendapatan yang diperoleh juga 

mengalami fluktuatif. 

Keberhasilan industri kecil dalam meningkatkan hasil produksi tak lepas 

dengan dibutuhkan produktivitas tenaga kerja agar industri kecil dapat bersaing 
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dengan industri kecil lain. Produktivitas tenaga kerja sangat penting karena 

tenaga kerja tersebutlah yang langsung berkaitan dengan produksi. Produktivitas 

adalah perbandingan antara hasil suatu pekerjaan karyawan dengan 

pengorbanan yang telah dikeluarkan. Produktivitas juga berhubungan dengan 

efektivitas dan efisiensi. Efisiensi lebih menekankan pada hasil kerja dan 

efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan 

peningkatan tenaga kerja manusia, pembaharuan sikap mental dalam kerja, 

serta upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat (Anoraga,2004).  

Produktivitas menurut Artoyo (1986) adalah nilai dari barang atau jasa 

yang dihasilkan dibagi dengan nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

atau jasa. 

Produktivitas = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 +𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎  𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 ,𝑑𝑙𝑙
 

Sedangkan, produktivitas menurut Sinungan (2009), adalah sebagai tingkatan 

efisiensi dalam memproduksi barang atau jasa. 

Pengertian produktivitas menurut Nawawi dan Hadari (1990) adalah 

berasal dari bahasa inggris yaitu Product: result, outcome berkembang menjadi 

kata productive berarti menghasilkan, dan productivity: having the ability to make 

or create; creative. Dalam bahasa Indonesia menjadi produktivitas yang berarti 

kekuatan dan kemampuan menghasilkan sesuatu. 

Pengertian produktivitas dapat dibagi menjadi: 

1. Produktivitas kerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh 

(output) dengan jumlah sumber kerja yang dipergunakan (input). 

Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar 

daripada sumber kerja yang dipergunakan. Sebaliknya, produktivitas kerja 

dikatakan rendah jika hasil yang diperoleh lebih kecil daripada sumber kerja 

yang digunakan. 
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2. Produktivitas yang diukur dari daya guna (efisiensi) penggunaan personel 

sebagi tenaga kerja. Produktivitas digambarkan dari ketepatan penggunaan 

cara kerja dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Produktivitas kerja hanya 

dapat diperoleh dari dedikasi, loyalitas, kesungguhan, disiplin, ketepatan 

penggunaan cara bekerja dan lain-lain.  

a. Produktivitas internal 

Produktivitas internal adalah tingkat pencapaian target mengenai 

sesuatu yang harus dihasilkan sebagai keluaran (output) yang direncanakan 

selama jangka waktu tertentu. 

b. Produktivitas eksternal 

Produktivitas eksternal adalah tingkat pendayagunaan atau 

kemanfaatan hasil yang dicapai suatu organisasi kerja oleh masyarakat 

khususnya di lingkungan lapangan kerja atau kelompok masyarakat yang 

memerlukannya. 

c. Produktivitas individu dan kelompok 

Produktivitas individu tergambar didalam ketekunan, disiplin, ketepatan 

penggunaan cara bekerja dan lain-lain. Semakin baik ketrampilan, keahlian, 

disiplin, ketekunan, ketepatan penggunaan metode serta alat dan lain-lain 

dalam bekerja, maka semakin tinggi pula produktivitas secara individual 

demikian juga sebaliknya. Sedangkan, untuk produktivitas kelompok yaitu 

seluruh hasil yang dicapai individu dalam satu kelompok setelah dikurangi 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil itu. 

Perlu dilakukan adanya pengukuran dalam produktivitas untuk 

mengetahui bagaimana rencana perusahaan dalam mengembangkan usahanya 

melalui peningkatan produktivitas. Pengukuran produktivitas digunakan sebagai 

sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi, selain 
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itu dapat melihat untuk penentuan target/sasaran tujuan serta pertukaran 

informasi antara tenaga kerja dan manajemen secara periodik terhadap masalah-

masalah yang saling berkaitan dan pengukuran produktivitas untuk dapat 

menentukan pembayaran bagi karyawan (Sinungan, 2009). 

Menurut Anoraga (2004) sampai sekarang tenaga kerja merupakan hal 

yang lazim untuk dijadikan pengukuran produktivitas, hal ini disebabkan karena 

biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja, sebagian yang terbesar untuk 

mengadakan produksi dan jasa dan karena masukan pada sumber daya 

manusia lebih mudah dihitung daripada masukan faktor-faktor yang lain seperti 

modal.  

Metode-metode pokok pengukuran produktivitas (Sinungan, 2009): 

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan 

sekarang ini memuaskan namun hanya mengetengahkan apakah meningkat 

atau berkurang tingkatannya. 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian 

relatif. 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada saran/tujuan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas menurut Anoraga (2004): 

1. Motivasi  

Pimpinan organisasi perlu mengetahui motivasi kerja dari anggota organisasi 

(karyawan). Dengan mengetahui itu maka pimpinan dapat mendorong karyawan 

bekerja dengan lebih baik. 
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2. Pendidikan 

Pada umumnya seseorang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan 

memiliki produktivitas kerja yang lebih baik, hal demikian ternyata merupakan 

syarat yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  

3. Disiplin Kerja  

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang 

telah ditentukan. 

4. Keterampilan  

Ketrampilan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan yang 

dapat ditingkatkan melalui training, kursus-kursus dan lain-lain. 

5. Sikap Etika Kerja 

Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan yang 

serasi, selaras dan seimbang didalam kelompok itu sendiri maupun dengan 

kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja sangat penting karena dengan 

tercapainya hubungan yang selaras dan serasi serta seimbang antara perilaku 

dalam proses produksi akan meningkatkan produktivitas kerja.  

6. Gizi dan Kesehatan 

Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan makanan 

yang didapat. Hal itu akan mempengaruhi kesehatan karyawan yang akan 

berpengaruh pada produktivitas karyawan.  

7. Tingkat Penghasilan  

Penghasilan yang cukup berdasarkan prestasi kerja karyawan karena 

semakin tinggi prestasi karyawan akan makin besar upah yang akan diterima. 

Dengan itu akan memberikan semangat kerja tiap karyawan untuk memacu 

prestasi sehingga produktivitas kerja karyawan akan tercapai.  

 



19 
 

8. Lingkungan Kerja dan Iklim Kerja.  

Lingkungan kerja dari karyawan di sini termasuk hubungan kerja antar 

karyawan, hubungan dengan pimpinan, suhu serta lingkungan kerja dan 

sebagainya. 

9. Teknologi 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang meliputi peralatan yang semakin 

otomatis canggih akan dapat mendukung tingkat produksi dan mempermudah 

manusia dalam melaksanakan pekerjaannya.  

10. Sarana Produksi 

Faktor-faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam proses 

produksi. 

11. Jaminan sosial  

Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan, menunjang 

kesehatan dan keselamatan sehingga akan membuat karyawan semakin 

bergairah dan mempunyai semangat dalam bekerja. 

12. Manajemen  

Dengan adanya manajemen yang baik maka karyawan akan berorganisasi 

dengan baik. Oleh karena itu produktivitas kerja karyawan akan tercapai. 

13. Kesempatan Berprestasi 

Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya 

dengan diberikan kesempatan berprestasi  maka karyawan akan meningkatkan 

produktivitasnya.  

Sedangkan menurut Simanjuntak (1985) faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Kualitas dan Kemampuan Fisik Karyawan 
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Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, etos kerja, mental dan kemampuan fisik karyawan yang 

bersangkutan. 

b. Sarana Pendukung 

Sarana pendukung untuk peningkatan produktivitas kerja karyawan dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok yaitu 1) 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. 2) menyangkut kesejahteraan karyawan yang 

tercermin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial, serta jaminan 

kelangsungan kerja. adanya perbaikan-perbaikan dibidang lingkungan kerja 

dapat menumbuhkan kegairahan, semangat dan kecepatan kerja. 

c. Supra Sarana 

Kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber secara maksimal 

dan menciptakan sistem kerja yang optimal, akan menentukan tinggi rendahnya 

produktivitas kerja karyawan. Peranan manajemen sangat strategis untuk 

peningkatan produktivitas yaitu dengan mengkombinasikan dan 

mendayagunakan semua sarana produksi, menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen, menciptakan sistem kerja, dan pembagian kerja, menempatkan 

orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat serta menciptakan kondisi dan 

lingkungan kerja yang aman dan nyaman.  

Produktivitas adalah interaksi terpadu antara tiga faktor yang mendasar, 

yaitu Sinungan (2009): 

a. Investasi  

Komponen pokok dari investasi adalah modal, karena modal merupakan 

landasan penggerak suatu usaha namun modal saja tidak cukup perlu adanya 

komponen teknologi yang mampu mendukung kemajuan usaha atau 
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perusahaan. Selain itu juga perlu adanya riset yang akan dapat dikembangkan 

untuk penyempurnaan produk atau bahkan dapat menghasilkan formula-formula 

baru yang sangat penting bagi kemajuan usaha. Oleh karena itu dengan adanya 

keterpaduan antara modal, teknologi dan riset akan membawa perusahaan 

berkembang dan dengan perkembangan itu maka outputnya akan bertambah 

pula.  

b. Manajemen 

Kelompok manajemen dalam organisasi bertugas pokok menggerakkan 

orang-orang lain untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan tercapai dengan 

baik. Permasalahan yang ada dalam manajemen yaitu teknologi yang semakin  

maju dan cepat sehingga harus diimbangi dengan proses yang terus menerus 

melalui pengembangan sumber daya manusia yakni melalui latihan, pendidikan 

dan pengembangan yang akan menghasilkan  

1) Technical Skill  

Tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu, terampil dan ahli 

dibidang teknis 

2) Managerial Skill 

Kemampuan dan keterampilan dalam bidang manajemen tertentu, 

mampu mengadakan atau melakukan kegiatan-kegiatan analisa kuantitatif 

dan kualitatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

organisasi. 

c. Tenaga Kerja 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan faktor-faktor tenaga 

kerja ini ialah: 

a. Motivasi, disiplin, etos kerja produktivitas dan masa depannya 

b. Hubungan industrial yang serasi dan harmonis dalam suasana 

keterbukaan. 
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 Sumber-sumber produktivitas menurut Nawawi dan Hadari (1990): 

1. Penggunaan pikiran 

Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika untuk memperoleh hasil yang 

maksimal menggunakan cara kerja yang paling mudah atau gampang, dalam arti 

tidak memerlukan banyak pikiran yang rumit dan sulit. Sebaliknya cara bekerja 

yang banyak mempergunakan pikiran yang rumit dan sulit jika hasilnya kurang 

atau sama dengan hasil yang diperoleh dengan cara yang mudah, 

menggambarkan produktivitas kerja yang rendah. 

2. Penggunaan tenaga jasmani/fisik 

Produktivitas dikatakan tinggi bila dalam mengerjakan sesuatu diperoleh 

hasil yang jumlahnya terbanyak dan mutunya terbaik (maksimum), tidak banyak 

dipergunakan tenaga jasmani/fisik yang melelahkan, seperti angkat mengangkat, 

memikul, menarik dan sebagainya. Penggunaan tenaga jasmani/fisik dapa dilihat 

secara perseorangan dan dapat pula dari jumlah orang yang dipergunakan. 

3. Penggunaan waktu 

Produktivitas dari segi waktu, berkenaan dengan cepat atau lambatnya 

pencapaian suatu hasil dalam bekerja. Jika untuk mencapai hasil tertentu 

diperlukan waktu yang singkat, berarti produktivitas kerja tinggi. Sebaliknya 

dengan hasil yang sama, jika dicapai dalam waktu yang lebih lama, berarti 

produktivitas rendah. 

4. Penggunaan ruangan 

Suatu pekerjaan dikatakan produktif bilamana menggunakan ruangan yang 

luasnya wajar, sehingga tidak memerlukan mobilitas yang jauh. 

5. Penggunaan material/bahan dan uang 

Suatu pekerjaan dikatakan produktif jika penggunaan material/bahan baku 

dan peralatan lainya tidak terlalu banyak yang terbuang dan harganya tidak 

terlalu mahal tanpa mengurangi mutu hasil yang dicapai.  
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2.1.2 Tenaga Kerja Industri dan Kaitannya dengan Produksi 

Produsen dianggap sebagai unit produktif dari masyarakat yang terlibat 

dalam proses mengubah sumber daya (resource) menjadi barang-barang 

konsumsi akhir. Perusahaan disebut sebagai produsen karena merupakan suatu 

unit ekonomi yang memproduksi barang-barang konsumsi akhir (Sumarsono, 

2007). Produksi atau memproduksi menurut Putong (2005) adalah suatu usaha 

atau kegiatan untuk menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang sehingga 

memberikan manfaat atau kelebihan lain dari barang semula.  

Produksi yang dihasilkan tanpa penggunaan teknologi, modal, dan 

manusia disebut produksi alami. Produksi alami ini bersifat eksternal, efisiensi 

dan efektivitasnya tidak dapat dikontrol oleh manusia, sehingga kelebihan dan 

kekurangan harus siap untuk diterima oleh pemakainya. Contoh produksi alami 

adalah ikan dilaut, gas dan minyak bumi di lautan dan lain sebagainya. 

Sedangkan produksi yang dilakukan dengan menggunakan modal, teknologi dan 

manusia disebut dengan produksi rekayasa. Produksi rekayasa bersifat internal 

dan dapat dikontrol oleh pemakai. Efektivitas dan efisiensinya dapat diatur 

menggunakan teknologi dan produksi juga dapat diperbesar dan diperkecil 

tergantung kebutuhan si pemakai. 

Menurut Sumarsono (2007) dalam teori produksi, produsen bertindak 

secara rasional untuk berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. 

Produsen berada dalam kondisi pasar yang sempurna, artinya dalam penawaran 

barangnya tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasar. Oleh karena 

itu keuntungan maksimum dapat dicapai melalui menekan biaya seminimal 

mungkin pada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dan 

memaksimalkan tingkat produktivitas dari faktor produksi yang digunakan.  
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Menurut Assauri (2008) proses produksi dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Proses produksi yang terputus-putus (intermittent process) 

Perencanaan produksi dalam perusahaan mempunyai proses produksi yang 

terputus-putus sesuai dengan jumlah pemesanan yang diterima. Oleh karena itu 

jumlah produknya relatif kecil. 

2. Proses produksi yang terus menerus (continous process) 

Perencanaan produksi dilakukan berdasarkan ramalan penjualan untuk 

memenuhi pasar dalam jumlah yang besar serta berulang-ulang dan telah 

mempunyai rancangan selama jangka waktu tertentu. 

Untuk melakukan suatu produksi dibutuhkan faktor-faktor produksi yang 

termasuk dalam fungsi produksi. Dimana fungsi produksi merupakan suatu 

hubungan antara faktor-faktor produksi (input) dan tingkat produksi (output) yang 

dihasilkan. Fungsi produksi dalam matematis dinyatakan sebagai berikut: 

Q= f(K, L, R, T) 

Dimana: 

K = modal 

L = jumlah tenaga kerja 

R = kekayaan alam 

T  = teknologi yang digunakan 

Q = jumlah poduksi yang dihasilkan oleh faktor produksi. 

Maksud dari fungsi produksi tersebut bahwa jumlah produksi suatu 

barang akan tergantung pada jumlah modal, tenaga kerja, jumlah ketersediaan 

sumber daya alam dan teknologi yang digunakan. Namun dalam penerapannya, 

hasil produksi suatu barang akan berbeda-beda begitu pula dengan faktor 

produksi yang digunakan. Oleh karena itu, perlu ada perbandingan gabungan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dengan gabungan faktor 

produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi barang (Sukirno, 1995). 
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Teori produksi dengan pendekatan teori produksi dengan satu faktor yaitu 

bahwa semua faktor produksi dianggap tetap namun terdapat satu faktor 

produksi yang berubah. Misalnya modal, sumberdaya alam, teknologi dianggap 

jumlahnya tetap namun jumlah tenaga kerja mengalami perubahan. Maka dalam 

teori produksi hasil dari produksi tersebut akan semakin berkurang karena jumlah 

tenaga kerja yang ditambah terus menerus pada awalnya akan semakin banyak 

jumlah produksi namun jumlah produksi akan mengalami penurunan apabila 

sudah mencapai suatu tingkat produksi yang maksimum.  

- Tahap pertama: produksi total mengalami pertambahan yang semakin 

cepat 

- Tahap kedua : produksi total pertambahannya semakin lambat 

- Tahap ketiga : produksi total semakin lama semakin berkurang 

Grafik 2.1:Kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam nilai produksi marginal merupakan tambahan produksi yang 

diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Seperti rumus : 

Sumber: Sukirno, Sadono 2005 
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MP = 
∆𝑇𝑃

∆𝐿
 

Dimana : 

ΔL : pertambahan tenaga kerja 

ΔTP  : pertambahan produksi total 

MP  : produksi marginal 

Pada tahap pertama produksi marginal akan terus bertambah besar 

seiring dengan jumlah pertambahan tenaga kerja, pada tahap selanjutnya 

produksi marginal akan semakin berkurang dengan jumlah pertambahan tenaga 

kerja dan pada akhirnya akan negatif produksi marginalnya.  

Untuk besar rata-rata produksi merupakan produksi yang secara rata-rata 

dihasilkan oleh setiap pekerja. Besar rata-rata produksi dapat dihitung dengan 

rumus: 

AP= 
𝑇𝑃

𝐿
 

Dimana: 

TP : produksi total 

L : jumlah tenaga kerja 

AP : produksi rata-rata 

Pada tahap pertama jumlah produksi rata-rata akan semakin bertambah 

namun produksi rata – rata akan mencapai produksi maksimal dan pertambahan 

tenaga kerja berikutnya akan membuat produksi rata-rata semakin berkurang 

jumlahnya. 

Kurva TP adalah kurva produksi total yang menunjukkan hubungan 

antara jumlah produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan 

produksi tersebut. Bentuk TP cekung ke atas apabila tenaga kerja yang 

digunakan masih sedikit (masih kurang dari tiga). Ini berarti tenaga kerja adalah 

masih kurang kalau  dibandingkan dengan faktor produksi lainnya (contoh tanah) 
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yang dianggap tetap. Dalam keadaan seperti itu produksi marginal bertambah 

tinggi dan dapat dilihat pada kurva MP yang naik. Setelah menggunakan 4 

tenaga kerja, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah 

produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini digambarkan dengan 

kurva MP menurun, kurva TP yang mukau berbentuk cembung ke atas.  

Sebelum tenaga kerja yang digunakan melebihi 4, produksi marginal 

adalah lebih tinggi daripada produksi rata-rata yaitu kurva AP akan bergerak ke 

atas atau horizontal keadaan ini menggambarkan bahwa produksi rata-rata 

bertambah tinggi atau tetap. Pada waktu 4 tenaga kerja digunakan kurva 

produksi marginal memotong kurva produksi rata-rata. Sesudah perpotongan 

tersebut kurva produksi rata-rata menurun ke bawah yang menggambarkan 

bahwa produksi rata-rata semakin merosot. Perpotongan diantara kurva MP dan 

kurva AP menggambarkan permulaan dari tahap kedua pada keadaan ini 

produksi rata-rata mencapai tingkat yang paling tinggi. 

Tahap ketiga dimulai pada waktu 9 tenaga kerja digunakan. Pada tingkat 

tersebut kurva MP memotong sumbu datar dan sesudahnya kurva tersebut 

berada di bawah sumbu datar. Keadaan ini menggambarkan  bahwa produksi 

marginal mencapai angka yang negatif. Kurva produksi total TP mulai menurun 

pada tingkat ini, yang menggambarkan bahwa produksi total semakin berkurang 

apabila lebih banyak tenaga kerja digunakan. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

tenaga kerja yang digunakan adalah melebihi daripada yang diperlukan untuk 

menjalankan kegiatan produksi tersebut secara efisien. 

 

2.2 Tinjauan Empiris 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rendy Akhmad Andrianto (2014) yang 

berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga 

Kerja Pada UKM Sepatu Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas  kerja karyawan 

UD Perkasa Surabaya dan untuk mengetahui faktor yang paling dominan 

yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan UD Perkasa Surabaya. 

Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitaitif yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data yang digunakan 

adalah uji asumsi klasik dan asumsi regresi liner berganda, dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh usia (X1), masa kerja (X2), beban tanggungan 

dan upah (X4) terhadap produktivitas kerja karyawan di UD Perkasa 

Surabaya. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang 

dilakukan, yaitu variabel upah (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja karyawan (Y) selain itu variabel indipenden yang 

memberikan pengaruh dominan terhadap variabel dependen adalah upah 

(X4). Hal ini berarti bahwa masa kerja, usia, beban tanggungan dan upah 

karyawan memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan yang semakin menyempurnakan kualitas 

produk sepatu UD Perkasa Surabaya, namun berdasarkan penelitian faktor 

upahlah yang paling utama.  

2. Penelitian yang berjudul Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja Terhadap 

Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang oleh Andika 

Sulaeman (2004) memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran 

produktivitas karyawan, upah karyawan dan pengalaman bekerja pada 

usaha mebel di Kabupaten Subang dan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh pengalaman kerja dan upah yang diberikan kepada karyawan 

terhadap produktivitas karyawan baik secara simultan maupun parsial. Alat 

analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

parametrik dengan analisis jalur (path analysis). Uji hipotesis dilakukan 

secara parsial dengan uji-t maupun secara simultan dengan uji-F. hasil dari 
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penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif baik secara parsial maupun 

simultan antara upah dan pengalaman kerja terhadap produktivitas 

karyawan mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan produktivitas 

karyawan pada usaha mebel ukir Kabupaten Subang, pengusaha harus 

menstimulus dengan menggunakan upah agar terjadi peningkatan produksi 

dan keuntungan.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dhika Pratama Putra (2015) yang berjudul 

Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Makanan 

Khas Gresik (Studi Pada Pemilik Usaha Kecil di Sindujoyo Gresik) memiliki 

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja pada 

sektor industri kecil makanan khas Gresik dan untuk menguji hubungan 

antara variabel tingkat pendidikan, upah, jumlah tanggungan keluarga dan 

pengalaman kerja dengan tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor 

industri kecil makanan khas Gresik. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah metode kolerasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan 

antara variabel tingkat pendidikan, usia, upah, jumlah tanggungan keluarga 

dan pengalaman kerja dengan tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor 

industri kecil makanan khas Gresik dengan angka korelasi 0,4-0,599 yang 

masuk dalam kategori sedang. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dengan semakin tingginya jumlah produk yang dihasilkan maka 

semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja karyawan dengan 

perbandingan jumlah upah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.  
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2.3 Kerangka Pikir  

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanya MEA  pada awal tahun 2016 

akan menimbulkan persaingan bebas di Negara ASEAN termasuk Negara 

Indonesia didalamnya. 

Pemberdayaan Industri Kecil 

Industri Kecil Batik. 

Kelemahan (Ramadhana, 

2015): 

 Keterbatasan modal. 

 Menurunnya minat 
masyarakat untuk 
membatik. 

 Pemasaran yang dilakukan 
secara mandiri sehingga 
menimbulkan persaingan 
antara pengusaha batik 
semakin ketat. 

 Dan lain sebagainya. 

Peningkatan hasil produksi tenaga kerja bagian 

produksi Batik Tulis Khas Tuban.Sehingga Industri 

Batik dapat bersaing di pasar global 

Tuban salah satu pelestari batik dan banyak 

berdiri Industri Batik 

Kekuatan (Handini dan 

Sisbintari, 2013 dalam 

Ramadhana, 2015) : 

 Batik Tulis Khas Tuban 
memiliki kekhasan yang 
tidak dimiliki batik di 
Indonesia pada umumnya 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi 

tenaga kerja bagian produksi Batik Tulis Khas Tuban  

Penelitian Terdahulu  

Sumber: Peneliti, 2015 
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2.4 Hipotesis  

Berdasarkan data teoritis, kerangka pikir dan hasil penelitian terdahulu dapat 

ditarik hipotesis penelitian, yaitu  ada pengaruh signifikan secara simultan dan 

parsial antara faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi yang terbentuk 

terhadap hasil produksi tenaga kerja bagian produksi batik tulis khas Tuban di 

Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yaitu merupakan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisa, mengintepretasi data dan menarik kesimpulan tentang karakteristik 

populasi dengan menggunakan data sampel yang terbatas (Dajan, 1996). 

Pendekatan kuantitatif digunakan karena dalam penelitian ini hanya untuk 

perhitungan persentase saja dan selanjutnya peneliti akan menggunakan 

pemikiran yang logis guna menjelaskan dan menggambarkan hasil dari 

perhitungan tersebut dengan mendalam serta sistematis tentang keadaan yang 

terjadi sebenarnya di lapangan.   

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research (penelitian penjelasan). Explanatory research menurut Singarimbun dan 

Effendi (1985) merupakan suatu penelitian dimana peneliti menjelaskan 

hubungan kausal sebab akibat antara variabel-variabel melalui pengujian 

hipotesis. Jenis penelitian explanatory research ini dipilih karena untuk dapat 

menguji hipotesis yang telah diajukan dan diharapkan dapat menjelaskan 

hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada dalam 

hipotesis. Metode yang digunakan dalam jenis explanatory research yaitu 

menggunakan metode survey. Penelitian survey merupakan penelitian yang 

menggunakan sampel dari satu populasi yang akan diteliti dengan menggunakan 

alat pengumpulan data yang pokok berupa kuesioner (Singarimbun dan Effendi, 

1995 dalam Alfanny, 2009).  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh 

antara faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi terhadap hasil produksi 
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tenaga kerja bagian produksi pada industri kecil batik tulis khas Tuban di 

Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada sentra industri kecil formal batik tulis khas 

Tuban, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Penentuan lokasi ini dilakukan 

secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Tuban 

merupakan alah satu pelestari batik tulis yang khas dibandingkan daerah lain di 

Indonesia. Kecamatan Kerek dipilih karena terdapat banyak sentra industri kecil 

batik tulis khas Tuban dibandingkan dengan daerah lainnya. Pengambilan data 

dilapangan di lakukan selama bulan Desember 2015 sampai Januari 2016. 

 

3.3 Dasar Penentuan Variabel 

Variabel faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi menggunakan 

teori produktivitas karena hasil produksi sangat berkaitan erat dengan 

produktivitas, jika produktivitas tinggi maka akan meningkatkan hasil produksi.  

Teori produktivitas yang digunakan ada beberapa teori yaitu menurut Anoraga 

(2004) dan Simanjuntak (1985). Teori ini dipilih karena sebagian besar faktor-

faktor yang mempengaruhi produktivitas dari berbagai teori hampir sama 

sehingga peneliti hanya menggunakan teori menurut Anoraga (2004) dan 

Simanjuntak (1985). Selain menggunakan teori variabel yang digunakan juga 

berdasarkan penelitian terdahulu yang berada pada bab II. 

Berikut merupakan  faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi 

dengan menggunakan teori produktivitas menurut beberapa literatur buku dan 

penelitian terdahulu: 
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Gambar 3.1: Faktor-faktor Produktivitas Menurut Teori Para Ahli 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Anoraga (2004) dan Payaman (1985) 
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Gambar 3.2: Faktor-faktor Produktivitas Menurut Tinjauan Empiris/  

          Penelitian Terdahulu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Andrianto (2014), Sulaeman (2004) dan Putra (2015) 

 

Dalam penentuan variabel, peneliti tidak menggunakan seluruh variabel 

yang terdapat pada teori dan penelitian terdahulu. Peneliti hanya memilih 

beberap variabel disesuaikan dengan pertimbangan lain yang digunakan oleh 

peneliti.  

Variabel motivasi dapat mencakup beberapa variabel yang ada dalam 

beberapa teori yaitu mental karena termasuk dalam indikator motivasi. Seperti 

pendapat Sedarmayanti (2001) menyebutkan bahwa motivasi dapat diartikan 

sebagai sikap mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang 

mengarah pada pencapaian kebutuhan. Namun, untuk menyesuaikan kondisi 

dengan lapangan dalam penelitian ini maka kata motivasi akan diganti 

menggunakan kata insentif. Sebab insentif juga memiliki definisi yang hampir 

sama dengan motivasi yaitu merupakan bentuk kompensasi yang memiliki kaitan 
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dengan motivasi, sehingga insentif diberikan untuk meningkatkan motivasi 

tenaga kerja dalam meningkatkan kinerjanya (Sirait, 2006).  

Variabel Pelatihan mencakup ketrampilan karena untuk mencapai 

ketrampilan dapat dilihat melalui pelatihan, karena tingkat ketrampilan bisa 

ditentukan melalui pelatihan dan pendidikan (Sedarmayanti, 2001). Variabel gizi 

dan kesehatan mencakup kemampuan fisik karyawan karena menurut 

Simanjuntak (1985) kemampuan fisik karyawan memerlukan perhatian 

pengusaha apabila upah rendah maka pemenuhan gizi dan kesehatan karyawan 

juga akan terbatas. Sehingga hanya menggunakan variabel kesehatan saja 

karena dapat diukur dengan mudah yaitu dengan menghitung jumlah hari sakit. 

Menurut Ndraha (1999) mengartikan etos kerja sebagai watak yang 

menunjukkan suatu kebiasaan atau perilaku  masayarakat dalam hal ini etos 

kerja juga berkaitan dengan budaya kerja. sedangkan sikap kerja menurut 

Sedarmayanti (2001) merupakan kesediaan untuk bekerja secara bergiliran dan 

dapat bekerja sama dalam suatu tim. Sehingga sikap etika kerja, suasana 

lingkungan kerja dan etos kerja dimasukkan dalam variabel lingkungan kerja dan 

iklim kerja. 

Variabel teknologi mencakup cara produksi karena termasuk dalam 

indikator teknologi dan variabel untuk teknologi tidak dimasukkan karena seluruh 

industri kecil batik tulis masih menggunakan teknologi yang sama yaitu 

tradisional. Variabel jaminan sosial yang mencakup jaminan kelangsungan kerja 

dan tingkat keselamatan. Namun, variabel jaminan sosial tidak dimasukkan 

sebagai variabel karena dalam industri kecil tidak terdapat jaminan sosial yang 

diberikan kepada tenaga kerja. Variabel manajemen dalam penelitian ini juga 

diganti dengan kepuasan kerja terhadap pemilik industri karena menyesuaikan 

dengan kondisi yang ada di lapangan dimana kepuasan kerja ini juga memiliki 

maksud yang sama dengan pengelolaan manajemen oleh pemilik industri 
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terhadap tenaga kerjanya. Jadi, kepuasan kerja ini lebih kepada kepuasan kerja 

karyawan terhadap pengelolaan manajemen yang telah di lakukan oleh pemilik 

industri.  

Dengan demikian adapun kerangka konsep variabel yang digunakan oleh 

peneliti dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 3.3: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi dengan  

           menggunakan teori Produktivitas Berdasarkan Tinjauan     

           Teoritis dan Tinjauan Empiris 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Berbagai tinjauan teoritis dan tinjauan empiris, diolah 2016 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel menurut Sugiyono (2005) adalah gejala yang menjadi fokus 

peneliti untuk di amati. Sedangkan untuk definisi operasional variabel merupakan 

penjelasan dari masing-masing variabel dependen (terikat) dan variabel 

independen (bebas), yaitu: 

1. Variabel dependen (terikat), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Jadi variabel dependen ini 
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Variabel Dependen: 

- Hasil Produksi  Tenaga 
Kerja 
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adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini variabel dependennya 

adalah: 

- Hasil produksi tenaga kerja dengan batasan penelitiannya hanya pada 

pengrajin batik tulis khas Tuban (Y),  

- Indikator yang digunakan adalah banyaknya jumlah produksi batik khas 

tulis yang dapat diperoleh tiap harinya.  

2. Variabel independen (bebas), merupakan variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Jadi 

variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel-

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

- Insentif (X1) yaitu usaha dari pemilik industri batik tulis  terhadap pengrajin 

batik dalam hal motivasi kerja. Indikator yang digunakan adalah 

pemberian reward yang diberikan kepada pengrajin batik tulis untuk 

meningkatkan hasil produksi tenaga kerja dengan ukurannya rupiah.  

- Pendidikan (X2) yaitu tingkat pendidikan formal yang dicapai dan 

ditamatkan oleh pengrajin batik baik dari sekolah negeri maupun swasta 

dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, akademi dan universitas. Indikator 

yang digunakan jenjang tertinggi dari pendidikan formal yang pernah 

ditempuh oleh karyawan sebelum akhirnya karyawan bekerja di industri 

kecil batik tulis dengan ukuran tahun. 

- Kesehatan (X3) yaitu kondisi kesehatan yang dialami oleh tenaga kerja. 

Indikator yang digunakan adalah jumlah hari sakit  selama satu bulan 

dengan ukuran berapa kali dalam satu bulan. 

- Tingkat penghasilan (X4) yaitu balas jasa yang berupa uang yang 

diterima oleh tenaga kerja sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran 

tenaga yang sudah dikeluarkan pekerja. Indikator yang digunakan adalah 

jumlah uang yang diterima pengrajin batik sebagai bentuk balasan atas 
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kinerjanya yang diberikan dalam jangka perbulan dengan ukuran rupiah 

dalam satu bulan. 

- Usia(X5) yaitu usia pengrajin batik pada industri kecil batik tulis. Indikator 

yang digunakan adalah angka yang menunjukkan usia pengrajin batik 

industri kecil batik tulis sejak dilahirkan sampai dilakukan penelitian diukur 

dalam tahun. 

- Beban tanggungan (X6) yaitu beban yang ditanggung pekerja untuk 

diberikan nafkah dan menjadi tanggung jawab pekerja yang harus 

dibiayai. Indikator yang digunakan adalah jumlah orang yang menjadi 

tanggungan pekerja baik yang usia anak-anak maupun dewasa diukur 

dengan ukuran berapa orang. 

- Masa kerja (X7) yaitu lama waktu tenaga kerja mengabdikan dirinya untuk 

bekerja dalam usahanya sebagai pekerja. Indikator yang digunakan 

adalah lama waktu yang telah ditempuh oleh pengrajin batik selama 

bekerja di industri kecil batik tulis hingga penelitian ini dilakukan.  

- Pelatihan (X8) yaitu jumlah kursus/pelatihan yang pernah di ikuti oleh 

responden baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non 

formal. Indikator yang digunakan adalah jumlah kursus/pelatihan yang 

pernah dilakukan oleh pengrajin batik dalam memproduksi batik tulis. Di 

ukur dengan ukuran berapa kali mengikuti pelatihan selama bekerja di 

usaha batik yang dijalani tenaga kerja tersebut. 

- Disiplin Kerja (X9) yaitu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku tenaga kerja yang menunjukkan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban yang telah 

ditetapkan oleh tempat kerja. Indikator yang digunakan adalah jumlah 

ketidakhadiran tenaga kerja setiap bulannya dan diukur dengan hari.  

 



40 
 

3. Variabel dummy 

Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kualitatif yang 

mempengaruhi variabel tidak bebas dan dibuat kuantitatif dengan membentuk 

variabel buatan dengan mengambil nilai 1 atau 0. Variabel dummy ini digunakan 

untuk melihat jenis kelamin, ras, warna, agama dan lain-lain. Misal untuk melihat 

jenis kelamin maka nilai 0 untuk menunjukkan perempuan dan nilai 1 untuk 

menunjukkan laki-laki. Pada variabel dummy dapat digunakan dalam model 

regresi semudah variabel yang bersifat kuantitatif (Gujarati, 1978).  

Maka pada penelitian ini yang menggunakan variabel dummy adalah: 

- Pengalaman kerja (D1) yaitu pengalaman kerja dibidang produksi batik 

tulis yang dilakukan tenaga kerja sebelum masuk pada tenaga kerja 

bagian produksi industri kecil batik tulis yang dijalani sekarang. Indikator 

yang digunakan adalah pernah atau tidaknya tenaga kerja bekerja pada 

industri batik tulis yang dijalani sekarang. Diukur dengan: 

D = 0 apabila belum 

D = 1 apabila sudah 

- Sarana produksi (D2) yaitu faktor-faktor produksi yang memadai untuk 

melakukan kegiatan produksi. Indikator yang digunakan adalah 

ketersediaan sarana produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi batik 

tulis. Diukur dengan: 

D = 0 tidak memadai 

D = 1 memadai 

- Lingkungan kerja dan iklim kerja (D3) yaitu keadaan yang mendukung 

adanya tempat kerja yang nyaman dapat berkosentrasi dan berkoordinasi 

dengan baik. Indikator yang di gunakan adalah kenyamanan lingkungan 

dan iklim ditempat kerja. Diukur dengan: 

D = 0 tidak nyaman 
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D = 1 nyaman 

- Kepuasan Kerja Karyawan (D4) yaitu kepuasan kerja karyawan terhadap 

penerapan manajemen yang baik pada pengelolaan tenaga kerja bagian 

produksi industri kecil batik tulis. Indikator yang di gunakan adalah 

presepsi tenagakerja terhadap pengelolaan manajemen yang dilakukan 

oleh pemilik usaha. Diukur dengan: 

D = 0 belum puas 

D = 1 puas 

- Kesempatan berprestasi (D5) yaitu kemampuan untuk mencapai 

hubungan kepada standar perusahaan yang telah ditentukan dan di 

perjuangkan untuk mencapai keberhasilan. Indikator yang digunakan 

adalah kesempatan yang diberikan pemilik usaha terhadap tenaga kerja 

dalam mengembangkan ide/kreativitas. Diukur dengan: 

D = 0 belum diberi kesempatan 

D = 1 diberi kesempatan 

 

3.5 Populasi dan Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Dajan (1996) adalah keseluruhan obyek yang memiliki 

beberapa ciri atau karakteristik yang sama. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua tenaga kerja bagian produksi khusus bagian 

pengrajin batik industri kecil formal batik tulis khas Tuban yang ada di Kecamatan 

Kerek, Kabupaten Tuban yaitu sebesar 173 pengrajin batik. Fokusan penelitian 

yang hanya pada pengrajin batik saja disebabkan karena tidak semua industri 

kecil batik tulis khas Tuban di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban memiliki 

tenaga kerja dibidang pewarnaan dan terkadang tenaga kerja pewarna juga 

dikerjakan oleh satu atau lebih dari pengrajin batik. Jika pengrajin batik ini tidak 
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cepat dalam menghasilkan produksi batiknya maka dalam proses pewarnaan 

juga akan mengalami keterlambatan dalam memenuhi permintaan pasar. 

2. Sampel  

Sampel menurut Sugiyono (2005) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Arikunto (1980) dalam 

Putra (2015)apabila subyek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua 

sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya 

lebih dari 100 maka sampel yang diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 

tergantung dari luas wilayah, dana, waktu dan tenaga. Jumlah industri kecil Batik 

tulis khas Tuban terdiri dari 8 industri kecil formal batik tulis dengan jumlah 

pengrajin batik ada 173 maka akan diambil sampel. Dengan menggunakan 

rumus slovin dalam penentuan sampel  pada penelitian ini menurut Husein Umar, 

2003 dalam Alfanny, 2009 maka rumusnya adalah: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Dimana:  

n = ukuran sampel 

N = ukuran Populasi 

e = persen kelinggaran ketidaktelitian karena kesalahan. 

Dengan menggunakan rumus slovin maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah: 

𝑛 =  
173

1+173 (0,05)2   = 121 pengrajin batik 

Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 121 pengrajin batik. 

Cara yang dilakukan untuk menentukan sampel adalah menggunakan 

sratified random sampling yaitu populasi yang dianggap heterogen menurut 

karakteristik tertentu terlebih dahulu dikelompokkan kedalam beberapa 
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subpopulasi sehingga setiap subpopulasi akan mendapatkan sampel yang relatif 

homogeny (Umar, 1999). 

 Setelah mendapatkan sampel dari setiap subpopulasi maka akan diambil 

secara acak anggota sampelnya menggunakan undian dari 173 tenaga kerja 

sehingga hanya tersaring 121 tenaga kerja dari 8 industri kecil. Berikut 

merupakan hasil perhitungan sampel dari setiap sub populasi pada tabel 3.1 

dengan menggunakan rumus:  

𝑛ℎ =
𝑁ℎ

𝑁
𝑥 𝑛 

Tabel 3.1. Pengambilan Sampel Tenaga kerja Industri Kecil Formal Batik  

     Tulis Bagian Produksi di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban 

No Industri Kecil 

Batik 

Populasi (Nh) Sampel 

Orang persen 

1 Sekar Ayu 22 15 12 

2 Suwoto 10 7 6 

3 Er 3 Put 30 21 17 

4 Dewi sri 10 7 4 

5 Budi Karya 43 31 26 

6 H. Darkup 22 15 12 

7 Melati Sekar 11 8 7 

8 Kusnandar 25 17 14 

Jumlah 173 121 100% 

Sumber: Data Primer,diolah  2016 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sumarni dan Wahyuni (2006) dalam data primer adalah sumber 

data yang memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer 

antara lain adalah wawancara, hasil kuesioner dan observasi. 

1. Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang 

dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang 
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relevan dengan tujuan penelitian. Pelaksanaan dapat dilakukan secara 

langsung berhadapan dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga secara 

tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada 

kesempatan lain atau melalui telpon dan email. Metode wawancara/interview 

ini ditujukan kepada para tenaga kerja bagian produksi industri kecil batik 

tulis khas Tuban, serta mencari informasi dari manajemen dan pimpinan.  

2. Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebar daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Metode 

kuesioner diberikan kepada para tenaga kerja bagian produksi industri kecil 

batik tulis khas Tuban.  

3. Obesrvasi merupakan prosedur yang sistematis dan standar dalam 

pengumpulan data. Teknik ini menuntut adanya pengamatan secara 

langsung terhadap obyek penelitiannya. Metode ini membandingkan antara 

apa yang diketahui melalui kuisioner dengan wawancara dan metode ini 

ditunjukkan kepada objek yang bersangkutan.  

Untuk data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Misalkan melalui buku-buku yang 

relevan dengan obyek penelitian dan informasi melalui internet seperti artikel dan 

jurnal. 

 

3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Perumusan Model 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

analisis linier berganda atau majemuk untuk menghitung dan menganalisa 

seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan 

variabel independen. 
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Hubungan sebab akibat dari variabel tersebut secara sederhana dapat 

dituliskan dalam perumusan: 

Y = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, D1, D2, D3, D4, D5) 

Di mana:  Y = Hasil Produksi tenaga kerja 

  X1 = Insentif 

  X2 = Pendidikan 

  X3 = Kesehatan 

  X4 = Tingkat penghasilan 

  X5 =Usia 

  X6 = Beban tanggungan 

  X7 = Masa kerja 

  X8 = Pelatihan  

  X9 = Disiplin kerja 

  D1 =Pengalaman kerja 

  D2 = Sarana Produksi 

  D3 = Lingkungan dan iklim kerja 

  D4 = Kepuasan Kerja Karyawan 

  D5 = Kesempatan berprestasi 

 

3.7.2 Analisis Faktor 

Analisis faktor menurut Amirullah (2013) adalah suatu analisis yang 

digunakan untuk mereduksi, meringkas dan merangkum dari banyak variabel 

yang akan kita gunakan kedalam satu atau beberapa faktor.  

Tahapan yang digunakan dalam melakukan analisis faktor menurut 

Amirullah (2013) terdiri dari: 

 

 



46 
 

1. Formulasi Permasalahan 

Formulasi permasalahan ini digunakan untuk mengidentifikasi tujuan 

menggunakan analisis faktor dengan menentukan variabel yang akan digunakan 

berdasarkan teori atau penelitian terdahulu. 

2. Menyusun matrik korelasi 

Dalam analisis faktor, faktor yang terbentuk merupakan variabel-variabel 

yang berkorelasi signifikan. Uji yang digunakan untuk menguji model faktor yang 

dibentuk berdasakan korelasi antar variabel adalah uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

atau Barlett’s Test. Pengujian ini dapat dilihat dengan nilai KMO, apabila nilai 

KMO rendah menunjukkan bahwa analisis faktor tidak tepat digunakan. Secara 

empiris besar nilai KMO minimal 0,5. Bila KMO dibawah 0,5 maka penelitian 

tidak bisa menggunakan analisis faktor.  

3. Metode ekstrasi dalam analisis faktor 

Pada analisis faktor terdapat dua metode dasar yang dapat digunakan yaitu: 

a. Principal Components Analysis (PCA) 

Metode PCA atau disebut juga dengan analisis faktor eksploratori dalam 

analisis faktor digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang akan dibentuk, namun 

peneliti tidak memiliki pengetahuan, teori atau hipotesis untuk menyusun faktor 

tersebut. Sehingga PCA ini merupakan teknik untuk membantu membangun teori 

baru. 

b. Common Factor Analysis (CFA) 

Metode CFA atau disebut analisis faktor konfirmatori digunakan untuk 

mendapatkan variabel-variabel baru atau faktor yang mewakili dari sub variabel 

untuk diamati. Variabel-variabel tersebut didapatkan berdasarkan teori dan 

konsep yang sudah diketahui sebelumnya. 
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Dalam penelitian ini akan menggunakan metode PCA dimana peneliti 

mengumpulkan beberapa variabel dari teori dan penelitian terdahulu untuk 

kemudian akan terangkum menjadi beberapa faktor untuk diteliti. 

4. Menentukan jumlah faktor 

Untuk menentukan jumlah faktor yang terbentuk, terdapat beberapa macam 

prosedur yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah 

faktor yang terbentuk yaitu menggunakan Determination Based on Eigenvalue, 

yaitu dengan melihat nilai Eigen (Eigen Value) lebih besar dari 1,00 sedangkan 

yang kurang dari nilai eigen tidak dimasukkan dalam model 

5. Rotasi faktor 

Rotasi faktor dilakukan apabila metode ekstraksi faktor belum menghasilkan 

komponen faktor utama yang jelas. Tujuannya untuk menghasilkan struktur faktor 

yang lebih sederhana agar dapat diinterpretasikan. Berikut merupakan metode 

rotasi yang bisa digunakan: 

a. Onthogonal, yaitu dengan cara setiap sumbu faktor yang saling berpotongan 

tegak lurus (orthogonal) diputar, namun sumbu faktor harus tetap tegak 

lurus.  

b. Varimax, dengan menyederhanakan variasi loading factor untuk kolom yang 

sama. 

c. Quartimax, dengan menyederhanakan factor loading setiap variabel 

sehingga menghasilkan sejumlah faktor dengan variabel yang mempuyai 

loading mencolok.  

d. Obligue (condong), dengan menyederhanakan variasi loading factor menurut 

baris dan kolom, namun tidak saling tegak lurus.  

e. Equamax, dengan menyederhanakan loading faktor didasarkan pada kolom 

serta baris,  
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6. Menghitung faktor skor 

Faktor skor digunakan jika akan dilakukan analisis lanjutan seperti analisis 

regresi dan analisis lainnya. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Istilah klasik menurut Sarwoko (2005) dalam ekonometrika digunakan 

untuk menunjukkan serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan untuk 

menjaga agar ordinary least Square (OLS) dapat menghasilkan estimator yang 

“paling baik” pada model-model regresi. Oleh karena itu Uji asumsi klasik 

dilakukan setelah model regresi berganda diperoleh karena dalam model regresi 

perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atau asumsi klasik, 

karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel 

yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, hasil yang 

diperoleh harus bersifat BLUE (Best, Linier, Unbased, Estimated) artinya 

koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan yang berarti (Ariefianto, 2012). 

a. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier diantara variabel-variabel 

bebas dalam model regresi (Gujarati, 1995).Uji multikolonieritas digunakan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel 

bebas. Jika terjadi kolerasi, maka terdapat problem multikolinieritas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas.Untuk 

mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflation Factor 

(VIF).Apakah nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Begitu juga sebaliknya 

apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang ditemukan terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan 
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kepengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain itu tetap maka disebut homokesdastisitas sedangkan jika varian dari residual 

tersebut berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Gujarati, 1995). Uji heteroskesdastisitas 

menggunakan model uji Glejser yaitu dengan meregresikan Ln variabel bebas 

terhadap Ln kuadrat residual. Bila p-value signifikansi variabel bebas lebih besar 

dari 0,05 maka asumsi heterokedastisitas terpenuhi dan berarti tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

c. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

antara variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi data normal 

atau tidak. Dalam model regresi yang baik harus memiliki data yang terdistribusi 

normal atau mendekati normal (Santoso, 2000 dalam Alfanny, 2009). 

Cara menguji apakah penelitian tersebut terdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Goodnest of Fit terhadap 

masing-masing variabel penelitian. Cara melihat apakah data tersebut 

terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

- Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

3.7.4 Uji Statistik 

Uji statistik menurut Hasan (2010) ini digunakan untuk mengetahui 

signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel. Salah satu bentuk 

penghitungannya menggunakan regresi linier berganda. Regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji signifikansi atau tidaknya hubungan lebih dari dua 

variabel melalui koefisien regresinya. 
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a. Uji F (F-test) 

Uji F (F-test/Uji Serentak), yaitu uji statistik bagi koefisien regresi yang 

serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Penghitungan uji F sebagai 

berikut: 

F hitung =
𝑅2 (𝑛−𝑘−1)

𝑘(1−𝑅2)
 

Dimana: 

N = Banyaknya Observasi 

K = Banyaknya parameter total yang diperkirakan  

R2 = Koefisien Dererminasi Majemuk 

Hipotesa yang digunakan adalah: 

- Jika F hitung > F table berarti variabel (X) secara simultan dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan variabel (Y). 

- Jika F hitung < F table berarti variabel (X) secara simultan dapat 

memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel (Y). 

Penerimaan hipotesis alternatif dapat dilihat dari probabilitas, jika 

probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. Sebaliknya, jika probabilitas < 0,05 maka 

H0 di tolak. 

b. Uji T (T-test) 

Uji T (T-test/ Uji individual) adalah uji statistik bagi koefisien regresi 

dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y . 

Penghitungan Uji T sebagai berikut: 

T hitung = 
𝑏1−𝐵1

𝑆𝑏1
, I = 1, 2, 3 

Hipotesa yang digunakan adalah: 

- Jika t hitung > t table berarti variabel (X) secara parsial dapat berpengaruh 

signifikan terhadap variabel (Y). 
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- Jika t hitung < t table berarti variabel (X) secara parsial dapat memberikan 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel (Y). 

Penerimaan hipotesis alternative dapat dilihat dari probabilitas, jika 

probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. Sebaliknya, jika probabilitas < 0,05 maka 

H0 di tolak. 

3.7.5 Uji Variabel yang Dominan  

Pengujian variabel yang dominan dapat dilakukan dengan melihat nilai 

koefisien determinasi berganda R2 yang ada di masing-masing variabel.Variabel 

bebas yang memiliki nilai koefisien tertinggi maka menunjukkan bahwa variabel 

tersebut merupakan variabel bebas yang dominan mempengaruhi variabel 

terikat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tuban 

a. Letak Geografis 

 Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur dan berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau 

Jawa.Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111030` - 112035` Bujur Timur 

dan 6040` – 7018` Lintang Selatan.Kabupaten ini memiliki batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara  : Laut Jawa 

b) Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro 

c) Sebelah Timur  : Kabupaten Lamongan 

d) Sebelah Barat  : Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang 

(Provinsi  

  Jawa Tengah) 

Luas wilayah daratan Kabupaten Tuban sebesar 1.839,94 Km2yang 

secara administrasi terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 328 desa/kelurahan. 

Sedangkan, untuk wilayah lautan sebesar 22.608 Km2dengan panjang pantai 

sebesar 65 Km. 

b. Demografi  

Jumlah penduduk Kabupaten Tuban dari tahun 2009-2014 mengalami 

pertumbuhan setiap tahunnya. Dari hasil regristrasi jumlah penduduk Kabupaten 

Tuban pada tahun 2014 mencapai 1.291.665 dengan komposisi laki-laki 646.513 

jiwa dan perempuan berjumlah 645.152 jiwa. Kecamatan Semanding merupakan 

kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 117.441 
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jiwa dan kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kecamatan 

Kenduruan sebesar 31.040 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban  

pada tahun 2014 sebesar 702 jiwa/km2 dan Kecamatan Tuban  memiliki 

kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lain yaitu 

sebesar 4.413 jiwa/km2.    

c. Geologi  

Kabupaten Tuban secara geologi termasuk daerah yang didominasi oleh 

perbukitan kapur dan endapan berupa batuan karbonat, di mana daerah ini 

tergolong dalam zona Rembang. Pergunungan kapur utara Tuban ini terbentang 

dari Kecamatan Jatirogo sampai Kecamatan Widang dan dari Kecamatan 

Merakurak sampai Kecamatan Soko. Kabupaten Tuban memiliki 3 jenis tanah 

yaitu pertama tanah mediteran merah kuning yang berasal dari endapan batu 

kapur di daerah bukit sampai gunung memiliki 3,8 persen dari luas wilayah 

Kabupaten Tuban dan tersebar di daerah Kecamatan Semanding, Montong, 

Kerek, Palang, Jenu, Tambakboyo, Widang, Plumpang, dan Merakurak. Jenis 

tanah kedua yaitu tanah aluvial yang berasal dari endapan di daerah cekungan 

menguasai 34,0 persen dari luas wilayah Kabupaten Tuban serta tersebar di 

daerah Kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Palang, Rengel, Soko, 

Parengan, Singgahan, Senori dan Bangilan. Jenis tanah terakhir yaitu tanah 

gramusol yaitu berasal dari endapan batuan di daerah yang bergelombang 

memiliki 5,0 persen dari luas wilayah Kabupaten Tuban dan tersebar di daerah 

Kecamatan Bancar, Jatirogo dan Senori.  

d. Iklim 

Sebagian besar daerah Kabupaten Tuban beriklim kering dengan kondisi 

yang bervariasi dari agak kering sampai sangat kering yang berada pada 19 

kecamatan, sedangkan untuk iklim yang agak basah hanya terdapat pada 1 

kecamatan. Pada tahun 2014 curah hujan tertinggi di Kabupaten Tuban yaitu 
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terjadi dibulan Desember sebesar 527 mm dan curah hujan terendah pada bulan 

September dan Oktober di mana tidak ada hujan sama sekali. Di Soko medalem 

pada tahun 2014 memiliki curah hujan yang paling tinggi berdasarkan stasiun 

pengukur mencapai 2042 mm dan yang paling rendah yaitu 959 mm terjadi di 

Tegalrejo. Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0-500 mdpl, 

dimana kecamatan yang memiliki wilayah yang paling tinggi yaitu kecamatan 

Grabagan yaitu sebesar +329 meter dan yang paling rendah ketinggian 

wilayahnya yaitu Kecamatan Bancar yaitu +3 meter.  

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kerek 

 Pada penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kerek yang merupakan 

salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban. Kecamatan kerek ini memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara  : Kecamatan Tambakboyo 

b) Sebelah Selatan  : Kecamatan Montong 

c) Sebelah Timur  : Kecamatan Merakurak 

d) Sebelah Barat  : Kecamatan Bangilan 

Kecamatan yang memiliki 17 desa ini memiliki luas wilayah sebesar 109,5 

Km2 dengan desa Gemulung yang memiliki luas wilayah paling besar 

dibandingkan dengan desa yang lain yaitu sebesar 9,48 Km2. Berdasarkan BPS 

Kabupaten Tuban jumlah penduduk di Kecamatan Kerek sebesar 71161 jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-laki 35.447 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

sebesar 35.714 jiwa.  
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Tabel 4.1: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di  

      Kecamatan Kerek Tahun 2014 

No Desa Jumlah Luas (Km2) Kepadatan 

1 Gemulung  5859 9,48 618 

2 Wolutengah 5519 8,84 624 

3 Trantang 2485 4,70 529 

4 Sidonganti 5003 7,17 698 

5 Tengger Wetan 3492 8,08 432 

6 Hargoretno 3169 5,35 592 

7 Temayang 2011 3,53 570 

8 Padasan  3374 5,95 567 

9 Karanglo 5733 3,69 1554 

10 Sumber Arum  2611 7,14 366 

11 Margo Mulyo 6112 3,85 1588 

12 Jarorejo 5216 4,92 1060 

13 Margorejo 4764 6,42 742 

14 Gaji  8191 8,93 917 

15 Kedungrejo 3515 8,95 393 

16 Kasiman 1712 5,67 302 

17 Mliwang 2395 6,83 351 

Jumlah 71161 109,5 650 

 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa penyebaran penduduk paling  

banyak berada di desa Gaji yang berjumlah 8191 jiwa, dan paling sedikit yaitu 

pada desa Kasiman yang berjumlah 1712 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di 

Kecamatan Kerek sebesar 650 jiwa per Km2 dengan tingkat kepadatan penduduk 

yang paling tinggi terletak di Desa Margomulyo yaitu sebesar 1588 jiwa per Km2.  

 

4.1.3 Industri Kecil Batik Tulis Khas Tuban di Kecamatan Kerek  

 Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang turut dalam 

melestarikan kerajinan batik yaitu Kabupaten Tuban, di mana batik tulis khas 

tuban ini memiliki ciri batik khas pesisiran dengan banyak motif dan corak warna. 

Sumber: Kecamatan Kerek Dalam Angka (BPS Tuban), 2015 
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Kerajinan batik tulis khas tuban mengalami peningkatan dari segi permintaan 

oleh karena itu banyak masyarakat yang mendirikan industri kerajinan batik. 

 Kecamatan Kerek merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

banyak industri batik tulis. Rata-rata penduduk di Kecamatan Kerek bekerja 

sebagai pengrajin dan keahlian tersebut dilakukan secara turun-temurun. Untuk 

menambah pendapatan dan kesejahteraan Kabupaten Tuban khusus nya di 

Kecamatan Kerek perlu mengembangkan keunggulan yang dimiliki yaitu dengan 

mengembakan industri Batik tulis. Oleh karena itu diperlukan sumber daya 

manusia yang produktif dalam menghasilkan batik agar batik yang dihasilkan 

semakin banyak dan berkualitas sehingga dapat meningkat taraf hidup 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. 

 

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

4.2.1  Karakteristik Responden 

 Sesuai dengan data pada BPS 2015, penyebaran kuisioner dilakukan 

kepada tenaga kerja bagian produksi khususnya pembatik di 8 industri batik tulis 

Kecamatan Kerek. Berikut merupakan karakteristik responden mengenai jumlah 

tenaga kerja, insentif, pendidikan, kesehatan, tingkat penghasilan, usia, beban 

tanggungan, masa kerja, disiplin kerja, pelatihan, pengalaman kerja, sarana 

produksi, lingkungan kerja dan iklim kerja, kepuasan kerja karyawan, 

kesempatan bekerja dan hasil produksi. Hal ini terlihat pada tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2: Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

No 
Banyaknya Tenaga kerja Produksi 

khususnya Pengrajin batik (Jumlah Orang) 
Jumlah Usaha 

1 1-10 2 

2 11-20 1 

3 21-30 4 

4 >30 1 

 Jumlah 8 

Sumber: Data Primer, data diolah 2016 

  

Dari tabel 4.2 diatas terlihat bahwa rata-rata unit industri kecil formal 

memperkerjakan tenaga kerja pembatik sebanyak 21-30 orang dengan jumlah 4 

industri kecil. Dalam kenyataannya penggunaan tenaga kerja di industri kecil 

batik tulis Kecamatan Kerek bisa berubah-ubah karena ketika permintaan akan 

batik tulis tersebut meningkat maka pemilik industri kecil tersebut mengambil 

banyak tenaga kerja pembatik untuk bisa menyelesaikan permintaan batik tulis 

tersebut.  

Tabel 4.3: Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Insentif yang di  

      Berikan Kepada Pengrajin Batik 

No 

Banyaknya insentif yang diberikan 

pemilik industri batik kepada pengrajin 

batik (Rupiah) 

Jumlah pengrajin 

batik 
Presentase 

1 300.100-400.000 57 47% 

2 400.100-500.000 28 23% 

3 500.100-600.000 21 17% 

4 >600.0000 15 13% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber: Data Primer, data diolah 2016 

  

Dari data tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 47% pemilik industri kecil batik 

memberikan insentif kepada pengrajin batik yang telah menyelesaikan tugas nya 

dengan baik yaitu sebesar Rp 300.000,00 – Rp 400.000,00. Pemberian insentif 
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terhadap tenaga kerja pembatik ini setiap orangnya berbeda-beda karena 

tergantung dari banyaknya kain batik yang dihasilkan dan seberapa sulit 

pengerjaan motif batik yang dilakukan.Pemberian insentif ini juga terkadang 

berupa barang seperti sembako, makanan ringan, rekreasi dan lain sebagainya. 

Tabel 4.4: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan yang telah di  

      Tempuh Oleh Pengrajin Batik 

No 
Pendidikan yang telah di tempuh oleh 

pengrajin batik  (tahun) 

Jumlah Pengrajin 

Batik 
Presentase 

1 SD ( 6 tahun) 75 62% 

2 SMP (9 tahun) 35 29% 

3 SMA (12 tahun) 11 9% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber: Data Primer, data diolah 2016 

  

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 62% dari 121 pengrajin batik 

menempuh pendidikan SD yaitu selama 6 tahun karena sebagian besar 

pengrajin batik tinggal di desa. Selanjutnya, sebanyak 29% menempuh 

pendidikan SMP atau selama 9 tahun dan 9% menempuh pendidikan SMA 

selama 12 Tahun. Alasan mereka hanya menempuh pendidikan hanya sampai 

SD sebagian besar karena mereka tidak memilki biaya untuk melanjutkan 

pendidikan. 

Tabel 4.5: Karakteristik Responden Berdasarkan Kesehatan Pengrajin Batik 

No 
Banyaknya pengrajin batik yang tidak 

masuk karena sakit (hari) 

Jumlah pengrajin 

batik 
Presentase 

1 1 hari 19 16% 

2 2 hari  46 38% 

3 3 hari  39 32% 

4 4 hari  13 11% 

5 5 hari  4 3% 

 Jumlah  121 100% 

Sumber: Data Primer, data diolah 2016  
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Tabel 4.5 menjelaskan bahwa sebagian besar 38% dari 121 pengajin 

batik dalam setiap bulannya pernah tidak masuk kerja karena sakit selama 2 hari. 

Selanjutnya sebanyak 32%  pengrajin batik pernah tidak masuk karena sakit 

selama 3 hari. 

Tabel 4.6: Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Upah Pengrajin 

Batik 

No Besar upah pengrajin batik (rupiah) 
Jumlah pengrajin 

batik 
Presentase 

1 600.000-700.000 19 16% 

2 700.100-800.000 44 36% 

3 800.100-900.000 46 38% 

4 >900.000 12 10% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber: Data Primer, data diolah 2016 

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sebesar 38% dari 121 pengrajin batik 

mendapatkan upah paling banyak setiap bulan rata-rata sebesar Rp 800.100,00-

Rp 900.000,00. Upah yang diterapkan pada pemilik industri batik yaitu upah 

perhari namun dalam penelitian ini menggunakan upah perbulan yaitu upah 

perhari dikali dengan 30 hari dalam 1 bulan. Upah tersebut juga tergantung dari 

banyak produksi, motif yang di buat, absensi dan lain-lain, sehingga upah yang 

didapat perharinya juga tidak sama setiap harinya.  

Tabel 4.7: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Pengrajin Batik 

No Besar usia pengrajin batik (tahun) 
Jumlah pengrajin 

batik 
Persentase 

1 10-20 12 10% 

2 21-30 26 21% 

3 31-40 36 30% 

4 41-50 45 37% 

5 >60 2 2% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 
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Tabel 4.7 menjelaskan bahwa sebesar 37% dari 121 usia pengrajin batik 

didominasi usia 41-50 tahun. Selanjutnya, yang mendominasi pengrajin batik 

adalah usia 31-40 tahun yaitu sebesar 30%.  

Tabel 4.8: Karakteristik Responden Berdasarkan Beban Tanggungan  

      Pengrajin Batik 

No 
Beban Tanggungan Pengrajin 

Batik(orang) 
Jumlah Pengrajin Batik Persentase 

1 1-3 75 62% 

2 4-6 43 36% 

3 7-9 3 2% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

  

Pada tabel 4.8 rata-rata beban tanggungan yang harus ditanggung oleh 

pengrajin batik sebesar 62% dari 121 tenaga kerja adalah 1-3 orang.Sebesar 

36% pengrajin batik memiliki tanggungan sebesar 4-6 orang. Selanjutnya, 

sebesar 2% pengrajin batik memiliki tanggungan sebesar 7-9 orang. 

 

Tabel 4.9: Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Pengrajin 

Batik 

No 
Masa Kerja Pengrajin Batik 

(tahun) 
Jumlah Pengrajin Batik Persentase 

1 1-5 36 30% 

2 6-10 39 32% 

3 11-15 36 30% 

4 >16 10 8% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

  

 Berdasarkan tabel 4.9sebagian 32% pengrajin batik memiliki masa dalam 

bekerja selama 6-10 tahun. Sedangkan, sebesar 30% pengrajin batik bekerja 
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selama 1-5 tahun dan 11-15 tahun. Selanjutnya, sebesar 8% pengrajin batik 

sudah bekerja selama lebih dari 16 tahun. 

Tabel 4.10: Karakteristik Responden Berdasarkan Pelatihan yang Pernah di  

        Lakukan Tenaga Kerja Pembatik 

No 
Pelatihan yang dilakukan oleh Tenaga 

Kerja Pembatik (kali) 

Jumlah Tenaga Kerja 

Pembatik 
Persentase 

1 1 kali 63 52% 

2 2 kali 44 36% 

3 3 kali 12 10% 

4 4 kali 2 2% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

  

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa sebanyak 52% dari 121 pengrajin batik 

pernah melakukan pelatihan sebanyak 1 kali. Sebanyak 36% pengrajin batik 

telah melakukan pelatihan sebanyak 2 kali dan 10% sebanyak 3 kali. 

Selanjutnya, sebanyak 2% pengrajin batik telah melakukan pelatihan sebanyak 4 

kali. Pelatihan sering diadakan oleh pemerintah, namun pengrajin batik tidak 

diwajibkan untuk mengikuti. 

Tabel 4.11: Karakteristik Responden Berdasarkan Disiplin Kerja Pengrajin  

        Batik 

No 
Besar Absen yang dilakukan oleh 

Pengrajin Batik (Hari) 
Jumlah Pengrajin Batik Persentase 

1 1-3 59 49% 

2 4-6 61 50% 

3 >7 1 1% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

 Berdasarkan tabel 4.11 sebesar 50% dari 121 pengrajin batik melakukan 

absen sebanyak 4-6 hari dan 49% melakukan absen sebanyak 1-3 hari. 

Selanjutnya sebesar 1% pernah melakukan absen lebih dari 7 hari. Absen 
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dilakukan oleh pengrajin batik sebagian besar dikarenakan adanya musim panen 

maupun musim tanam. Sebab sebagian besar pembatik yang memilki pekerjaan 

sampingan sebagai petani akan meninggalkan pekerjaan sebagai pengrajin batik 

sementara ketika musim panen dan musim tanam tiba.  

Tabel 4.12: Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja  

        Pengrajin Batik 

No Pengalaman Kerja Pengrajin Batik 
Jumlah Pengrajin 

Batik 
Persentase 

1 Belum pernah bekerja di tempat lain 102 84% 

2 Sudah pernah bekerja di tempat lain 19 16% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

Pada tabel 4.12 sebanyak 84% dari 121 tenaga kerja pembatik belum 

pernah bekerja di industri kecil batik lainnya dan sebesar 16% pernah bekerja 

pada industri kecil batik lainnya.  

Tabel 4.13: Karakteristik Responden Berdasarkan Sarana Produksi yang di  

        dapatkan Pengrajin Batik 

No 
Sarana Produksi yang di dapatkan 

Pengrajin Batik 

Jumlah Pengrajin 

Batik 
Persentase 

1 Belum Memadai 8 3% 

2 Memadai 113 97% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

 Tabel 4.13 menjelaskan bahwa sebesar 97% dari 121 pengrajin batik 

berpendapat bahwa sarana produksi yang telah di berikan pemilik industri batik 

tersebut untuk melakukan produksi batik telah memadai. Namun, sebesar 3% 

berpendapat belum memadai dikarenakan persediaan sarana produksi tersebut 

terkadang terhambat karena bebagai faktor seperti kurangnya modal untuk 

membeli peralatan untuk memproduksi batik. 
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Tabel 4.14: Karakteristik Responden Berdasarkan Lingkungan Kerja dan  

        Iklim Kerja di sekitar Pengrajin Batik 

No 
Lingkungan Kerja dan Iklim Kerja di sekitar 

Pengrajin Batik 

Jumlah Pengrajin 

Batik 
Persentase 

1 Tidak Nyaman 14 12% 

2 Nyaman 107 88% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 Berdasarkan tabel 4.14 sebesar 88% dari 121 pengrajin batik 

berpendapat bahwa lingkungan kerja dan iklim kerja di sekitarnya nyaman dan 

12% lainnya berpendapat tidak nyaman dikarenakan tempat kerja yang kecil dan 

banyak faktor lainnya.  

Tabel 4.15: Karakteristik Responden Berdasarkan Kepuasan Kerja  

        Karyawan di Tempat Kerja Pengrajin Batik Bekerja 

No 
Kepuasan Kerja Karyawan di Tempat 

Kerja Pengrajin Batik Bekerja 

Jumlah Pengrajin 

Batik 
Persentase 

1 Belum Puas 7 6% 

2 Puas 114 94% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa 94% dari 121 pengrajin batik berpendapat  

bahwa manajemen tempat pengrajin batik tersebut bekerja sudah puas dalam 

pengelolaan tenaga kerja bagian produksi. Sedangkan, 6% lainnya menyatakan 

belum puas. 

Tabel 4.16: Karakteristik Responden Berdasarkan Kesempatan Berprestasi  

        yang diberikan Kepada Pengrajin Batik 

No Kesempatan Berprestasi Pengrajin Batik 
Jumlah Pengrajin 

Batik 
Persentase 

1 Tidak diberi Kesempatan 10 8% 

2 Diberi Kesempatan 111 92% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 
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Pada tabel 4.16 sebesar 92% dari 121 pengrajin batik berpendapat 

bahwa pemilik memberikan kesempatan untuk berprestasi karena banyak tenaga 

kerja tersebut diajak dalam kegiatan pameran dan lomba dalam membatik yang 

diadakan dinas maupun lembaga lainnya. Sedangkan, 8% lainnya berpendapat 

belum diberi kesempatan untuk berprestasi karena masa kerja yang baru. 

Tabel 4.17: Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Produksi yang  

        dihasilkan Pengrajin Batik 

No Jumlah Produksi Jumlah Pengrajin Batik Persentase 

1 10-20 18 15% 

2 21-30 77 64% 

3 31-40 26 21% 

 Jumlah 121 100% 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa 64% dari 121 pengrajin batik 

menghasilkan rata-rata produksi batik sebanyak 21-30 setiap lembarnya per 

bulan. Selanjutnya, rata-rata terendah hasil produksi pengrajin batik  yaitu 15% 

sebesar 10-20 batik per bulannya. Hasil tersebut dapat berubah-ubah setiap 

bulannya karena tergantung adanya pemesanan dan motif yang dikerjakan. 

Apabila terdapat banyak pesanan maka pengrajin batik akan dituntut untuk lebih 

bisa menghasilkan lebih banyak batik dan apabila motif yang dikerjakan rumit 

maka akan membuat hasil batik yang dikerjakan setiap bulannya juga akan lebih 

sedikit. 

 

4.3.  Hasil Analisis  

4.3.1 Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor menurut Amirullah (2013) adalah suatu analisis yang 

digunakan untuk mereduksi, meringkas dan merangkum dari banyak komponen 

yang akan kita gunakan kedalam satu atau beberapa faktor. Dalam penelitian ini 
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menggunakan 14 variabel, dari 14 variabel ini akan direduksi menjadi beberapa 

faktor melalui analisis faktor dengan tahapan berikut: 

a. Pemilihan Komponen (Perhitungan Matriks Korelasi) Tahap I 

Pada analisis faktor, hal pertama yang akan dilakukan adalah menilai 

komponen mana yang layak dimasukkan kedalam analisis selanjutnya. Analisis 

faktor harus memiliki korelasi yang cukup pada matrik data agar dapat dilakukan 

analisis faktor, oleh karena itu akan dilakukan pengujian sebagai berikut: 

1) Barletts’s test of Sphericity digunakan untuk menguji bahwa variabel-

variabel dalam sampel berkorelasi.  

2) Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) untuk mengetahui kelayakan sampel 

dengan melihat nilai KMO. Apabila nilai KMO > 0,5 maka analisis faktor 

dapat dikatakan layak. 

3) Uji Measure of Sampling Adequency (MSA) yang digunakan untuk 

mengukur derajat korelasi antar variabel. Hal tersebut dapat dilihat 

apabila MSA > 0,5.  

Adapun hasil pengujian Barlett’s test of Sphericity dan Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) dengan bantuan software SPSS 16 terlihat pada tabel 4.18 dibawah ini. 

Tabel 4.18: KMO and Barlett’s Test Tahap 1 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Barlett’s Test of Sphericity            Approx.Chi-Square 

                                                   Df 

                                                   Sig. 

.636 

464.670 

91 

.000 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Tabel 4.18 menujukkan nilai yang diperoleh dari Barlett’s test of Sphericity 

adalah sebesar 464.670 dengan signifikansi 0,000, hal ini berarti bahwa antar 

variabel terjadi korelasi (signifikan < 0,05). Hasil uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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diperoleh nilai 0.636, dimana angka tersebut sudah diatas 0,5. Dengan demikian 

variabel-variabel dalam penelitian dapat diproses lebih lanjut. 

Langkah selanjutnya yaitu pengujian Measure of Sampling Adequency 

(MSA), dimana setiap variabel dianalisis untuk mengetahui variabel mana yang 

dapat diproses lebih lanjut dan mana yang harus dikeluarkan.Untuk dapat 

diproses lebih lanjut setiap variabel harus memiliki nillai MSA > 0,5. Nilai MSA 

tersebut terdapat dalam tabel Anti Image Matrice pada bagian Anti-Image 

Correlation yaitu angka korelasi yang bertanda ”a” dengan arah diagonal dari kiri 

atas kekanan bawah (lihat lampiran). Adapun hasil uji MSA uuntuk variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19: Nilai MSA Komponen Penelitian Tahap 1 

Q Indikator Nilai MSA Keterangan 

1 (X1) Motivasi 0,492 Tidak Valid  

2 (X2) Pendidikan 0,821 Valid 

3 (X3) Kesehatan 0,506 Valid 

4 (X4) Tingkat penghasilan 0,497 Tidak Valid 

5 (X5) Usia 0,785 Valid 

6 (X6) Beban tanggungan 0,415 Tidak Valid 

7 (X7) Masa kerja 0,665 Valid 

8 (X8) Pelatihan 0,683 Valid 

9 (X9) Disiplin kerja 0,688 Valid 

10 (D1) Pengalaman kerja 0,552 Valid 

11 (D2) Sarana Produksi 0,424 Tidak Valid 

12 (D3) Lingkungan dan iklim kerja 0,547 Valid 

13 (D4) Manajemen 0,642 Valid 

14 (D5) Kesempatan berprestasi 0,726 Valid 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Dari tabel 4.19 diatas diketahui bahwa komponen dalam penelitian yang tidak 

memiliki nilai MSA > 0,5 adalah X1, X4, X6, dan D2. Sehingga komponen 
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tersebut dihilangkan lalu dilakukan pembentukan faktor ulang pada tahap 

berikutnya. 

b. Pemilihan Komponen (Perhitungan Matriks Korelasi) Tahap II 

Prosedur pemilihan komponen berikutnya sama dengan pemilihan 

komponen pada tahap I. Namun, pengujian hanya dilakukan pada komponen 

yang memiliki nilai MSA > 0,5 yaitu X2, X3, X5, X7, X8, X9, D1, D3, D4, dan D5.  

Berikut merupakan hasil dari Barlett’s test of Sphericity dan Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) pada tabel 4.20 dibawah ini. 

Tabel 4.20: KMO and Barlett’s Test Tahap 2 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Barlett’s Test of Sphericity            Approx.Chi-Square 

                                                   Df 

                                                   Sig. 

.713 

303.500 

45 

.000 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Tabel 4.20 menujukkan nilai yang diperoleh dari Barlett’s test of Sphericity 

adalah sebesar 303.500 dengan signifikansi 0,000, hal ini berarti bahwa antar 

variabel terjadi korelasi (signifikan < 0,05). Hasil uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

diperoleh nilai 0.713, dimana angka tersebut sudah diatas 0,5. Dengan demikian 

variabel-variabel dalam penelitian dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk 

hasil uji MSA untuk komponen penelitian ini adalah sebagai berikut pada tabel 

4.21. 

Tabel 4.21: Nilai MSA Komponen Penelitian Tahap 2 

Q Indikator Nilai MSA Keterangan 

1 (X2) Pendidikan 0,859 Valid 

2 (X3) Kesehatan 0,494 Tidak Valid 

3 (X5) Usia 0,827 Valid 

4 (X7) Masa kerja 0,664 Valid 

5 (X8) Pelatihan 0,666 Valid 

6 (X9) Disiplin kerja 0,841 Valid 
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7 (D1) Pengalaman kerja 0,680 Valid 

8 (D3) Lingkungan dan iklim kerja 0,479 Tidak Valid 

9 (D4) Manajemen 0,500 Valid 

10 (D5) Kesempatan berprestasi 0,744 Valid 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Dari tabel 4.21 diatas diketahui bahwa komponen dalam penelitian yang 

tidak memiliki nilai MSA > 0,5 adalah X3 dan D3. Sehingga komponen tersebut 

dihilangkan lalu dilakukan pembentukan faktor ulang pada tahap berikutnya. 

c. Pemilihan Komponen (Perhitungan Matriks Korelasi) Tahap III 

Prosedur pemilihan komponen berikutnya sama dengan pemilihan 

komponen pada tahap I. Namun, pengujian hanya dilakukan pada komponen 

yang memiliki nilai MSA > 0,5 yaitu X2, X5, X7, X8, X9, D1, D4, dan D5.  Berikut 

merupakan hasil dari Barlett’s test of Sphericity dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

pada tabel 4.22 dibawah ini. 

Tabel 4.22: KMO and Barlett’s Test Tahap 3 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Barlett’s Test of Sphericity            Approx.Chi-Square 

                                                   Df 

                                                   Sig. 

.749 

273.916 

28 

.000 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Tabel 4.22 menujukkan nilai yang diperoleh dari Barlett’s test of Sphericity 

adalah sebesar 273.916 dengan signifikansi 0,000, hal ini berarti bahwa antar 

komponen terjadi korelasi (signifikan < 0,05). Hasil uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

diperoleh nilai 0.749, dimana angka tersebut sudah diatas 0,5. Dengan demikian 

variabel-variabel dalam penelitian dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk 

hasil uji MSA uuntuk variabel penelitian ini adalah sebagai berikut pada tabel 

4.23. 
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Tabel 4.23: Nilai MSA Variabel Penelitian Tahap 3 

Q Indikator Nilai MSA Keterangan 

1 (X2) Pendidikan 0,868 Valid 

2 (X5) Usia 0,840 Valid 

3 (X7) Masa kerja 0,691 Valid 

4 (X8) Pelatihan 0,680 Valid 

5 (X9) Disiplin kerja 0,873 Valid 

6 (D1) Pengalaman kerja 0,651 Valid 

7 (D4) Manajemen 0,473 Tidak Valid 

8 (D5) Kesempatan berprestasi 0,789 Valid 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Dari tabel 4.23 di atas diketahui bahwa komponen dalam penelitian yang 

tidak memiliki nilai MSA > 0,5 adalah X3 dan D3. Sehingga komponen tersebut 

dihilangkan lalu dilakukan pembentukan faktor ulang pada tahap berikutnya. 

d. Pemilihan Komponen (Perhitungan Matriks Korelasi) Tahap IV 

Prosedur pemilihan komponen berikutnya sama dengan pemilihan 

komponen pada tahap I. Namun, pengujian hanya dilakukan pada komponen 

yang memiliki nilai MSA > 0,5 yaitu X2, X5, X7, X8, X9, D1, dan D5.  Berikut 

merupakan hasil dari Barlett’s test of Sphericity dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

pada tabel 4.24 dibawah ini. 

Tabel 4.24: KMO and Barlett’s Test Tahap Akhir 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Barlett’s Test of Sphericity            Approx.Chi-Square 

                                                   Df 

                                                   Sig. 

.754 

269.768 

21 

.000 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Tabel 4.24 menujukkan nilai yang diperoleh dari Barlett’s test of Sphericity 

adalah sebesar 269.768 dengan signifikansi 0,000, hal ini berarti bahwa antar 

komponen terjadi korelasi (signifikan < 0,05). Hasil uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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diperoleh nilai 0.754, di mana angka tersebut sudah diatas 0,5. Dengan demikian 

komponen dalam penelitian dapat diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk hasil uji 

MSA untuk komponen penelitian ini adalah sebagai berikut pada tabel 4.25. 

Tabel 4.25:Nilai MSA Komponen Penelitian Tahap Akhir 

Q Indikator Nilai MSA Keterangan 

1 (X2) Pendidikan 0,871 Valid 

2 (X5) Usia 0,840 Valid 

3 (X7) Masa kerja 0,691 Valid 

4 (X8) Pelatihan 0,684 Valid 

5 (X9) Disiplin kerja 0,890 Valid 

6 (D1) Pengalaman kerja 0,628 Valid 

7 (D5) Kesempatan berprestasi 0,801 Valid 

Sumber:Data Primer, data diolah 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.25 semua komponen memiliki nilai MSA > 0,5 

sehingga seluruh komponen digunakan sebagai hasil analisis faktor dan 

digunakan pada proses analisis selanjutnya. Sedangkan, komponen insentif, 

kesehatan, tingkat penghasilan, sarana produksi, lingkungan dan iklim kerja serta 

kepuasan kerja karyawan tidak masuk dalam proses selanjutnya dikarenakan 

hasil data kuisioner dari komponen tersebut memiliki variasi jawaban yang 

konstan atau variasi datanya tidak tinggi sehingga nilai korelasi yang dilihat dari 

nilai MSA nya < 0,5 atau memiliki korelasi yang kecil.  

e. Ekstraksi Faktor  

Penentuan jumlah faktor baru dilakukan dengan metode determination 

based on eigen value dimana hanya faktor dengan eigen value lebih dari 1 yang 

dapat digunakan. Berikut merupakan hasil dari uji determination based on eigen 

value. 
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Tabel 4.26: Total Variance Explained 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan eigen value selalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang 

terkecil. Seperti pada tabel 4.26 dapat dilihat dari 7 komponen yang dimasukkan 

untuk analisis faktor, hanya 2 faktor yang terbentuk karena dari komponen 1 

sampai dengan komponen 2 yang menunjukkan eigen value > 1 maka maka 

proses factoring hanya sampai pada 2 faktor yang paling optimal.  

f. Communalities atau Peranan Faktor 

Komunaliti faktor merupakan bentuk satu kesatuan dalam suatu peranan 

atau sumbangan masing-masing sub-variabel penyusun terhadap faktor secara 

bersama. Berikut merupakan tabel komunaliti pada tabel 4.27. 

Tabel 4.27: Communalities 

 Initial Extraction 

X2 

X5 

X7 

X8 

X9 

D1 

D5 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.474 

.711 

.823 

.646 

.308 

.768 

.344 

Sumber:Data Primer, 2016 

Sumber: Data Primer, 2016 
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Nilai initial mencerminkan peranan komponen penyusun faktor secara 

individual membentuk faktor tersebut, sedangkan extraction menjelaskan 

persentase peranan sub variabel penyusun faktor secara individual terhadap 

faktor. Dari tabel 4.27 dijelaskan bahwa peranan sub variabel terbesar adalah X6 

sebesar 0,823 atau 82,3% dan yang terkecil adalah X9 sebesar 0,308 atau 

30,8%.  

g. Rotasi Faktor  

Dalam rotasi faktor metode yang digunakan adalah metode varimax yaitu 

untuk memaksimalkan nilai loading setiap faktor di mana pengelompokan setiap 

rotasi faktor lebih dekat dengan kelompok komponen masing-masing. Masing-

masing komponen faktor yang tebentuk diberikan nama sesuai dengan 

keterkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Berikut merupakan hasil dari 

metode varimax pada tabel 4.28. 

Tabel 4.28: Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

X2 

X5 

X7 

X8 

X9 

D1 

D5 

-.614 

.828 

.907 

.788 

.378 

.181 

.587 

-.312 

.162 

-.032 

-.162 

-.406 

.857 

-.020 

      Sumber: Data Primer,2016 

 

Dalam hal ini, faktor pertama terdiri dari komponen pendidikan (X2), usia 

(X5), masa kerja (X7), pelatihan (X8), dan kesempatan berprestasi (D5). Faktor 

pertama diberi nama “Faktor Karakteristik Individu” karena menurut Kotler (2000) 

menjelaskan banyak item yang menjadi bagian dari faktor individu yaitu: usia dan 
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tahap siklus hidup, lingkungan dari pekerjaan dan kepribadian. Selain itu menurut 

Hurriyati (2005) berpendapat bahwa karakteristik individu merupakan suatu 

proses psikologi atau faktor internal yang mempengaruhi perilaku individu. Oleh 

karena itu, dalam diri individu tenaga kerja melekat hubungan dengan 

pendidikan, usia, masa kerja, pelatihan dan kesempatan berprestasi yang akan 

mempengaruhi perilaku individu menghadapi lingkungan kerja baru. 

Faktor kedua meliputi disiplin kerja (X9) dan pengalaman kerja (D1). 

Faktor kedua diberi nama “Faktor Kinerja” karena menurut Mangkunegara (2001) 

kinerja merupakan suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan. Oleh karena itu, komponen displin kerja berpengaruh 

terhadap hasil secara kuantitas yang akan dicapai karyawan dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan dan pengalaman kerja juga berpengaruh terhadap hasil 

kerja secara kualitas yang akan dicapai karyawan dalam menyelesaikan 

tugasnya. 

Nilai skor faktor dengan persamaan umum dapat ditulis sebagai berikut: 

Faktor pertama: F1 =-0,614X2 + 0,828X5 + 0,907 X7 + 0,788 X8 + 0,587 D5 (1) 

Faktor kedua   : F2 = -0,406 X9 + 0,857 D1         (2) 

Persamaan faktor pertama yaitu faktor karakteristik individu menjelaskan bahwa 

adanya hubungan negatif komponen pendidikan (X2) dan hubungan positif usia 

(X5), masa kerja (X7), pelatihan (X8), dan kesempatan berprestasi (D5). 

Selanjutnya persamaan faktor kedua yaitu faktor kinerja didapatkan adanya 

hubungan negatif komponen disiplin kerja (X9) dan hubungan positif komponen 

pengalaman kerja (D1). Selanjutnya, dapat dilakukan analisis selanjutnya yaitu 

uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan menggunakan total skor 

dari F1 dan F2.  

 



74 
 

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk syarat model regresi linier layak untuk 

digunakan. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain uji normalitas, 

multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil dari uji asumsi 

klasik yang telah dilakukan: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas betujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi 

mengikuti sebaran normal atau tidak. Berikut merupakan hasil dari uji normalitas 

pada grafik 4.1. 

Grafik 4.1: Hasil Uji Normalitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer, 2016 

 

Berdasarkan grafik 4.1 menjelaskan bahwa hasil uji dengan normal p-p plot 

menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji tidak ada variabel bebas yang 

saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan hasil dari uji 

multikolinieritas pada tabel 4.29. 

 

 



75 
 

Tabel 4.29: Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

F1 

F2 

 

.982 

.982 

 

1.018 

1.018 

Sumber : Data Primer, diolah 2016 

  

 Hasil uji pada tabel 4.29 menunjukkan masing-masing variabel bebas 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

kurang dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

pengujian uji Glejser. Fungsi dari adanya uji heterokedastisitas ini digunakan 

untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji glejser dilakukan dengan 

meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya. Apabila nilai sig 

> 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas dan jika nilai sig < 0,05 maka terjadi 

heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil dari uji glejser dapat dilihat pada 

tabel 4.30. 

Tabel 4.30: Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel bebas Sig. Keterangan 

F1 0,258 Tidak Terjadi 

Heterokedastisitas F2 0,074 

Sumber : Data Primer, diolah 2016 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai sig > 0,05 maka 

disimpulkan terjadi homokedastisitas atau asumsi tidak terjadi heterokedastisitas.  

4.3.3 Hasil Uji Statistik 

 Hasil dari uji asumsi klasik telah menunjukkan bahwa hasil model regresi 

telah layak untuk ketahap selanjutnya yaitu dilakukannya uji analisis regresi 
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berganda.Analisis regresi berganda ini digunakan yaitu untuk mengetahui 

hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas 

(independen). Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan program 

komputer aplikasi statistik SPSS versi 16.0. Berikut merupakan hasil dari analisis 

regresi berganda. 

1. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil koefisien 

determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Berikut merupakan hasil 

dari koefisien determinasi pada tabel 4.31. 

Tabel 4.31: Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error Of the 

Estimate 

1 .721a .520 .512 4.45422 

Sumber : Data Primer, diolah 2016 

 Pada tabel 4.31 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,512 atau 51,2% menunjukkan bahwa 51,2% hasil produksi tenaga kerja (Y) 

dipengaruhi oleh variabel karakteristik individu (F1) dan variabel kinerja (F2), 

sedangkan 48,8% hasil produksi tenaga kerja (Y) dipengaruhi oleh faktor lainnya.  

2. Uji F (Uji Pengaruh Simultan) 

 Uji F digunakan untuk mencari pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Hasil dari uji f 

dapat dilihat dari nilai f-hitung > dari f tabel atau dengan melihat nilai signifikansi, 

apabila nilai signifikansinya kurang dari α = 5% atau 0,005 maka variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Berikut merupakan hasil uji f pada tabel 4.32. 
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Tabel 4.32: Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total  

2539.865 

2341.127 

4880.992 

2 

118 

120 

1269.933 

19.840 

64.009 .000a 

Sumber : Data Primer, diolah 2016 

 Hasil uji F didapatkan nilai F hitung sebesar 64,009 dan F tabel yang 

sesuai (α = 0,050; df regresi = 2; df residual = 118) sebesar 3,073. Dalam hal ini, 

nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu 64,009 > 3,703 atau dapat pula 

dilihat dari nilai sig. F sebesar 0,000 < α = 0,050 yang artinya bahwa variabel 

karakteristik individu (F1) dan variabel kinerja (F2) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap hasil produksi tenaga kerja (Y). 

3. Uji T (Uji Pengaruh Parsial) 

 Uji t digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Hasil dari uji t dapat dilihat dengan melihat jika 

nilai t hitung > t tabel maka secara parsial variabel indipenden berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya apabila t hitung < t 

tabel maka secara parsial variabel indipenden tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Uji t juga dapat dilihat pada nilai signifikansinya 

apabila nilai signifikansinya > 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Begitu juga 

sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 maka berpengaruh signifikan secara 

parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut 

merupakan hasil dari uji t pada tabel 4.33. 
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Tabel 4.33: Hasil Uji T  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficient 
  

B Std. Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 

F1 

F2 

24.707 

.285 

4.410 

1.330 

.032 

.552 

 

.580 

.514 

18.576 

9.016 

7.984 

.000 

.000 

.000 

Sumber : Data Primer, diolah 2016 

 Berdasarkan tabel 4.33 dapat dilihat bahwa hasil uji parsial faktor individu 

(F1) didapatkan nilai t hitung sebesae 9,016 dan t tabel yang sesuai (α = 0,050; 

df residual = 118) sebesar 1,980. Dalam hal ini, nilai t hitung lebih besar dari nilai 

t tabel yaitu 9,016 > 1,980 atau dapat pula dilihat nilai signifikansi t sebesar 0,000 

< α = 0,050 yang artinya bahwa variabel karakteristik individu (F1) berpengaruh 

signifikan terhadap hasil produksi tenaga kerja (Y).  

 Selanjutnya uji parsial variablel kinerja (F2) didapatkan nilai t hitung 

sebesar 7.984 dan t tabel yang sesuai (α = 0,050; df residual = 118) sebesar 

1.980. dalam hal ini nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 7.984 > 1.980 

atau dapat pula dilihat nilai signifikansi t sebesar 0,000 < α = 0,050 yang artinya 

bahwa faktor kinerja (F2) berpengaruh terhadap produksi tenaga kerja (Y).  

4.3.4 Hasil Uji Variabel Pengaruh yang Dominan  

 Untuk melihat pengaruh paling dominan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari Standardized Coefficient pada 

tabel 4.33. Standardized Coefficient pada variabel karakteristik individu (F1)  

sebesar 0,580 dan variabel kinerja (F2) sebesar 0,514. Dalam hal ini koefisien 

terstandardisasi variabel karakteristik individu (F1) terbesar dibandingkan dengan 

faktor lainnya sehingga variabel karakteristik individu (F1) merupakan variabel 

yang paling dominan yang berpengaruh terhadap hasil produksi tenaga kerja (Y). 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Secara Simultan Variabel Karakteristik Individu dan 
Variabel Kinerja Terhadap Hasil Produksi Tenaga Kerja 
 

Dari hasil dilakukannya analisis faktor maka terbentuk dua faktor. Kedua 

faktor tersebut adalah variabel karakteristik individu dan variabel kinerja. Di mana 

variabel karakteristik individu terdiri atas komponen pendidikan, usia, pelatihan, 

masa kerja dan kesempatan berprestasi sedangkan variabel kinerja terdiri dari 

komponen disiplin kerja dan pengalaman kerja. Kedua variabel tersebut 

mempunyai kontribusi terhadap hasil produksi tenaga kerja bagian produksi di 

industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek yaitu sebesar 51,2% yang berarti 

bahwa variabel tersebut dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 51,2% 

sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini.  

Untuk mengetahui hasil dari uji simultan bisa dilihat dengan 

membandingkan angka taraf signifikansi (Sig). Nilai signifikansi atau α yang telah 

ditentukan adalah sebesar 0,05. Hasil dari uji simultan bahwa nilai Sig. sebesar 

0,000 < 0,05 berarti memiliki korelasi yang signifikan. Oleh karena itu hasil dari 

hipotesis yang terdapat pada bab II penelitian ini telah diterima atau didukung 

dengan data empiris. Di mana hipotesis yang telah dibuat terbukti yaitu ada 

pengaruh signifikan secara simultan antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil produksi yang terbentuk terhadap hasil produksi tenaga kerja bagian 

produksi batik tulis khas Tuban di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. 

 

4.4.2 Pengaruh Secara Parsial Variabel Karakteritik Individu Terhadap 
Hasil Produksi Tenaga Kerja 

 

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel karakteristik individu yang terdiri 

dari komponen pendidikan, usia, pelatihan dan kesempatan berprestasi 



80 
 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil produksi tenaga kerja. 

Sesuai dengan hasil penelitian dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti signifikan dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,285. Setiap 

peningkatan 1 satuan variabel karakteristik individu di mana seseorang memiliki 

pendidikan yang relatif rendah, usia relatif tua, masa kerja yang lama, pelatihan 

yang banyak dan kesempatan berprestasi yang tinggi maka akan mengalami 

peningkatan hasil produksi tenaga kerja bagian produksi sebesar 0,285 satuan 

dengan syarat variabel lain konstan. 

Peningkatan hasil produksi tenaga kerja bagian produksi dipengaruhi 

oleh. 

1. Komponen Pendidikan 

Pendidikan pada variabel karakteristik individu memiliki hubungan negatif 

terhadap hasil produksi tenaga kerja, yaitu menunjukkan skor faktor sebesar -

0,614. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pendidikan mengalami peningkatan 

maka hasil produksi tenaga kerja akan mengalami penurunan. Pendidikan dalam 

penelitian ini diartikan bahwa tenaga kerja telah menempuh pendidikan formal 

SD (6 tahun), SMP (9 tahun), atau SMA (12 tahun). Rata-rata pengrajin batik 

industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek telah menempuh pendidikan SD yaitu 

selama 6 tahun. Dalam hal ini, pengrajin batik tidak terlalu diperlukan pendidikan 

yang tinggi, namun dalam produksi batik ini yang paling utama diperlukan yaitu 

kreativitas dan ketelitian tenaga kerja. 

2. Komponen Usia 

Komponen usia pada variabel karakteristik individu memiliki hubungan positif 

bisa dilihat pada skor faktor sebesar 0,828. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

usia mengalami peningkatan maka hasil produksi tenaga kerja akan mengalami 

peningkatan.  
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Usia rata-rata pengrajin batik pada industri kecil batik tulis di Kecamatan 

Kerek seperti pada tabel 4.7 adalah 41-50 tahun sebesar 37%. Hal tersebut 

dikarenakan semakin bertambah usia dari pengrajin maka akan semakin tinggi 

pula kemampuan dan pengalaman dalam memproduksi batik. Sehingga hasil 

produksi juga akan semakin tinggi. Sesuai dengan survai yang dilakukan di 

Amerika Serikat terhadap mereka yang memiliki usia lanjut, di mana hasil survai 

tersebut ternyata 93% sama baiknya dengan usia muda. Mereka yang berusia 

lanjut umumnya lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih tertib, bermoral dan 

berbakti daripada mereka yang memiliki usia muda (Martoyo, 2000). Walaupun 

mereka yang berusia semakin tua akan memiliki kemampuan fisik yang kurang 

namun mereka lebih memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas mereka, 

sehingga hasil produksi juga akan meningkat.  

3. Komponen Masa Kerja 

Komponen masa kerja pada variabel karakteritik individu memiliki hubungan 

positif bisa dilihat pada skor faktor nya sebesar 0,907. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila masa kerja mengalami peningkatan maka hasil produksi tenaga 

kerja akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian yang saya lakukan sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2014) yang berjudul “Analisis 

Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Alas 

Kaki (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)” dimana hasil 

penelitian menunjukkan masa kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja industri alas kaki di Kecamatan Sooko. Masa 

kerja yang dimiliki oleh seseorang selama bekerja di industri atau perusahaan 

mempengaruhi adanya hasil produksi tenaga kerja, apabila seseorang memiliki 

masa kerja yang semakin lama maka kemampuan atau ketrampilan tenaga kerja 

tersebut untuk memproduksi barang akan semakin meningkat. 
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4. Komponen Pelatihan 

Komponen pelatihan pada variabel karakteristik individu memiliki hubungan 

positif bisa dilihat pada skor faktornya sebesar 0,788. Hal ini menunjukkan bahwa 

apabila pelatihan mengalami peningkatan maka hasil produksi tenaga kerja akan 

mengalami peningkatan. Menurut Tanjung & Arep (2003) bahwa bahwa sumber 

daya manusia yang telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang 

tugasnya akan lebih terarah (fokus), lebih lancar dalam melaksanakan tugas dan 

akan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas. Melalui pelatihan, kekurangan 

dari SDM akan semakin berkurang sehingga produktivitas tenaga kerja dapat 

meningkat dibandingkan dengan waktu sebelum diadakan pelatihan.  

Sedangkan menurut Rachmawati (2008) berpendapat bahwa adanya 

pelatihan akan diarahkan untuk membantu karyawan melaksanakan pekerjaan 

secara lebih baik dan merupakan salah satu investasi bagi perusahaan dalam 

penyediaan sumber daya manusia. Pelatihan yang didapatkan oleh pengrajin 

batik di Kecamatan Kerek, biasanya diadakan oleh pemerintah Kabupaten 

Tuban. Namun, tidak ada kewajiban bagi tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan 

tersebut namun rata-rata dari pengrajin batik telah mengikuti pelatihan kerja 

sebanyak 1-2 kali. Pelatihan yang dilakukan biasanya meliputi cara membatik, 

pewarnaan dan lain sebagainya. 

5. Kesempatan Berprestasi 

Komponen kesempatan berprestasi pada variabel karakteristik individu 

memiliki hubungan positif bisa dilihat pada skor faktornya sebesar 0,587. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila kesempatan berprestasi mengalami peningkatan 

maka hasil produksi tenaga kerja juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Hasibuan (2007) juga berpendapat bahwa karyawan 

akan antusias untuk berprestasi tinggi apabila diberikan kesempatan dalam 

berprestasi.  
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Dalam industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek, kesempatan berprestasi 

sangat diperlukan karena kerajinan batik membutuhkan ketrampilan dan ide 

kreativitas tenaga kerja dalam menciptakan motif dan warna. Sehingga 

diharapkan kerajinan batik tetap bisa bersaing dengan produk batik lain di luar 

Kabupaten Tuban dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  

4.4.3 Pengaruh Secara Parsial Variabel Kinerja Terhadap Hasil Produksi 
Tenaga Kerja 
 

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel kinerja yang terdiri dari komponen 

disiplin kerja dan pengalaman kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap hasil produksi tenaga kerja. Sesuai dengan hasil penelitian dimana nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti signifikan dan nilai koefisien 

bernilai positif sebesar 4.410. Setiap peningkatan 1 satuan variabel kinerja di 

mana seseorang memiliki disiplin kerja yang tinggi dan pengalaman kerja yang 

banyak maka akan mengalami peningkatan hasil produksi tenaga kerja bagian 

produksi sebesar 4.410 satuan dengan syarat variabel lain konstan. 

1. Komponen Disiplin Kerja 

Komponen disiplin kerja pada variabel kinerja memiliki hubungan negatif 

terhadap produktivitas tenaga kerja, yaitu menunjukkan skor faktornya sebesar -

0,406. Hal ini menunjukkan bahwa apabila komponen disiplin kerja mengalami 

peningkatan maka akan terjadi penurunan hasil produksi tenaga kerja. Maksud 

dari disiplin kerja yang meningkat namun akan terjadi penurunan hasil produksi 

tenaga kerja ini adalah karena disiplin kerja ini diukur dengan melihat jumlah 

ketidakhadiran pengrajin batik dalam satu bulan. Sehingga ketika ketidakhadiran 

tersebut meningkat maka akan menimbulkan penurunan pada hasil produksi 

tenaga kerja.  

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Arep (2003) disiplin kerja 

diperlukan agar perusahaan bisa bekerja secara teratur dan prestasi perusahaan 
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akan meningkat. Oleh karena itu, ketika semakin banyak pengrajin batik tidak 

masuk dalam  bekerja tentu akan berdampak terhadap penurunan hasil produksi 

tenaga kerja. 

2. Komponen Pengalaman Kerja 

Komponen pengalama kerja pada variabel kinerja memiliki hubungan positif 

bisa dilihat pada skor faktornya sebesar 0,857. Hal ini menunjukkan bahwa 

apabila pengalaman kerja mengalami peningkatan maka hasil produksi tenaga 

kerja juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

dari Martoyo (2000) bahwa mereka yang memiliki pengalaman dalam bekerja 

dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugas yang nantinya akan 

diberikan. 

Hasil dari penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Putra (2014) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Pegadaian Kantor Cabang Sidoarjo” di 

mana varabel (X2) yaitu pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Pegadaian Kantor Cabang 

Sidoarjo. Seorang tenaga kerja yang memiliki banyak pengalaman kerja dengan 

bidang yang sama maka akan membuat tenaga kerja tersebut semakin 

menguasai terhadap bidang tersebut. Dengan demikian, hasil dari produksinya 

akan semakin meningkat dan hasil produksi tenaga kerja juga akan meningkat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Industri Kecil 

Batik Tulis di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penyederhanaan menggunakan analisis faktor dari 14 

komponen yang  terdiri dari insentif, pendidikan, disiplin kerja, kesehatan, 

tingkat penghasilan, lingkungan kerja dan iklim kerja, kepuasan kerja 

karyawan, kesempatan berprestasi, usia, beban tanggungan, masa kerja, 

pengalaman kerja, ketrampilan dan sarana produksi, maka terbentuklah 2 

faktor yang memiliki pengaruh terhadap hasil produksi tenaga kerja 

bagian produksi industri kecil batik tulis di Kecamatan Kerek, Kabupaten 

Tuban.  

Faktor pertama dinamakan dengan variabel karakteristik individu 

yang terdiri dari pendidikan, usia, masa kerja, pelatihan, dan kesempatan 

berprestasi. Pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap hasil 

produksi tenaga kerja dan komponen yang memiliki hubungan positif 

terhadap hasil produksi tenaga kerja yaitu usia, masa kerja, pelatihan dan 

kesempatan berprestasi. Sedangkan faktor kedua dinamakan dengan 

variabel kinerja yang terdiri dari disiplin kerja dan pengalaman kerja, 

dimana disiplin kerja memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas 

tenaga kerja dan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

produktivitas tenaga kerja.  

2. Apabila dilihat secara bersama-sama (simultan) dari kedua variabel yaitu 

variabel karakteristik individu dan kinerja memiliki pengaruh yang positif 
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dan signifikan terhadap hasil produksi tenaga kerja. Sedangkan, secara 

parsial atau individu antara variabel karakteristik individu dan kinerja 

masing-masing juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap hasil produksi tenaga kerja. Variabel karakteristik individu di 

mana seseorang memiliki pendidikan yang relatif rendah, usia relatif tua, 

masa kerja yang lama, pelatihan yang banyak dan kesempatan 

berprestasi yang tinggi maka akan mengalami peningkatan hasil produksi 

tenaga kerja bagian produksi sebesar 0,285 satuan dengan syarat 

variabel lain konstan. Sedangkan variabel kinerja tiap peningkatan 1 

satuan di mana seseorang memiliki disiplin kerja yang tinggi dan 

pengalaman kerja yang banyak maka akan mengalami peningkatan hasil 

produksi tenaga kerja bagian produksi sebesar 4.410 satuan dengan 

syarat variabel lain konstan. 

Sementara itu variabel yang paling dominan mempengaruhi hasil 

produksi tenaga kerja adalah variabel karakteristik individu yang terdiri 

dari pendidikan, usia, masa kerja, pelatihan dan pengalaman kerja. 

Variabel karakteristik individu dan kinerja ini mampu menjelaskan atau 

berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu variabel hasil produksi 

tenaga kerja sebesar 51,2%. Sedangkan 48,8%  hasil produksi tenaga 

kerja dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

5.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasakan hasil kesimpulan 

adalah sebagai berikut: 

1. Setelah mengetahui dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

produksi tenaga kerja bagian produksi pada industri batik tulis khas 

Tuban, di Kecamatan Kerek, maka diharapkan kepada pemerintah 
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Kabupaten Tuban untuk memperhatikan variabel karakteristik individu 

dan kinerja agar nantinya bisa lebih meningkatkan hasil produksi tenaga 

kerja bagian produksi tersebut.  

Adanya MEA peningkatan produktivitas akan sangat penting untuk 

meningkatkan hasil produksi batik baik secara kualitas maupun kuantitas 

agar batik tulis tuban ini bisa bersaing dengan produk batik lain nya di 

kancah dunia. Sehingga akan mampu meningkatkan ekspor dan 

meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat 

sekitar. Cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap 

produktivitas pengrajin yaitu lebih mewajibkan pengrajin batik untuk 

melakukan pelatihan dan pelatihan pun dibuat berkala setiap tahunnya. 

Pelatihan yang dilakukan pun bisa dengan menciptakan motif yang baru, 

kualitas bahan baku dan lain-lain. Pelatihan ini diharapkan mampu 

menghasilkan batik yang berkualitas dan mampu meningkatkan hasil 

produksi tenagakerja. 

Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan penunjang untuk 

produksi yaitu dengan memberikan sarana peminjaman modal, 

ketersediaan bahan baku, alat-alat produksi dan lain sebagainya. Dalam 

segi pemasaran, pemerintah juga harus turut membantu pemilik industri 

batik agar terdapat peningkatan produksi.  

2. Bagi pemilik usaha batik sendiri juga harus memperhatikan beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil produksi tenaga kerja bagian produksi 

yang telah diteliti agar pemilik usaha batik tersebut membuat strategi 

khusus untuk bisa meningkatkan hasil produksi tenaga kerja. Seperti 

pada variabel karakteristik individu dimana komponen yang mampu 

meningkatkan hasil produksi adalah komponen usia, masa kerja, 

pelatihan dan kesempatan berprestasi. Saran untuk pemilik industri kecil 
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batik perlu  menciptakan tempat kerja yang bersih dan luas agar para 

pengrajin bisa nyaman dalam memproduksi batik sehingga akan 

mempengaruhi pada masa kerja dan usia tenagakerja, tenaga kerja akan 

semakin betah untuk selalu bekerja dengan pemilik industri dan akan 

meningkatkan hasil produksi. Selain itu, perlu adanya peraturan bagi 

tenaga kerja untuk wajib mengikuti pelatihan baik yang diadakan 

pemerintah maupun  pemilik industri sehingga dari pelatihan yang 

dilakukan secara berkala dan wajib ini mampu meningkatkan hasil 

produksi. Perlu juga untuk meningkatkan kesempatan berprestasi kepada 

tenagakerja seperti kesempatan untuk menciptakan motif baru, 

kesempatan untuk ikut dalam lomba membatik serta mengikuti ajang-

ajang pameran yang diadakan baik pemerintah maupun swasta sehingga 

tenagakerja diberi kepercayaan dalam meningkatkan prestasinya dan 

akan mampu lebih produktif meningkatkan hasil produksi.  

Pemilik industri kecil batik juga harus memperhatikan variabel 

kinerja yang terdiri dari disiplin kerja dan pengalaman kerja. Pemilik 

industri harus lebih menerapkan peraturan yang ketat dalam disiplin kerja, 

sehingga tenaga kerja yang melakukan absen akan semakin berkurang 

dan akan berdampak pada peningkatan hasil produksi. Dari saran yang 

telah di berikan kepada pemilik industri diharapkan hasil produksi akan 

terus meningkat setiap tahunnya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik 

yang sama diharapkan untuk menambahkan jumlah variabel atau 

menggunakan variabel lain yang mempengaruhi hasil produksi tenaga 

kerja dengan harapan penelitian ini nantinya akan dapat lebih 

berkembang.  
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Lampiran 1: Hasil Uji Analisis Faktor  

 

1. Analisis Faktor Tahap 1 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .636 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 464.670 

Df 91 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 D1 D2 D3 D4 D5 

Anti-image 

Covariance 

X1 .407 -.109 .022 -.288 .002 .167 .037 -.035 -.018 -.001 -.112 -.005 -.074 -.086 

X2 -.109 .671 -.111 .048 .088 -.018 .044 .004 -.046 .062 -.031 -.064 -.049 .101 

X3 .022 -.111 .814 .032 .105 -.062 -.083 .018 .123 -.022 .049 .159 .087 .106 

X4 -.288 .048 .032 .430 -.031 -.153 -.036 .012 .149 .042 .045 .074 .029 .027 

X5 .002 .088 .105 -.031 .391 .065 -.112 -.028 -.052 -.121 .139 -.090 .027 -.032 

X6 .167 -.018 -.062 -.153 .065 .762 -.087 .068 -.087 .017 -.072 -.149 -.031 -.023 

X7 .037 .044 -.083 -.036 -.112 -.087 .214 -.177 -.045 -.023 -.055 -.040 -.001 -.118 

X8 -.035 .004 .018 .012 -.028 .068 -.177 .337 .001 .075 -.064 .051 -.046 .091 

X9 -.018 -.046 .123 .149 -.052 -.087 -.045 .001 .815 .044 -.008 .054 -.053 -.029 

D1 -.001 .062 -.022 .042 -.121 .017 -.023 .075 .044 .875 -.160 -.015 .049 .032 

D2 -.112 -.031 .049 .045 .139 -.072 -.055 -.064 -.008 -.160 .807 .056 -.007 .088 

D3 -.005 -.064 .159 .074 -.090 -.149 -.040 .051 .054 -.015 .056 .833 .063 .095 

D4 -.074 -.049 .087 .029 .027 -.031 -.001 -.046 -.053 .049 -.007 .063 .924 -.020 

D5 -.086 .101 .106 .027 -.032 -.023 -.118 .091 -.029 .032 .088 .095 -.020 .694 

Anti-image 

Correlation 

X1 .492
a
 -.208 .039 -.688 .004 .301 .124 -.095 -.031 -.002 -.196 -.009 -.121 -.161 

X2 -.208 .821
a
 -.150 .090 .172 -.026 .115 .008 -.062 .081 -.042 -.086 -.062 .148 

X3 .039 -.150 .506
a
 .054 .186 -.079 -.198 .035 .151 -.026 .061 .193 .101 .141 

X4 -.688 .090 .054 .497
a
 -.076 -.268 -.119 .031 .251 .068 .077 .124 .046 .049 

X5 .004 .172 .186 -.076 .785
a
 .119 -.387 -.077 -.092 -.206 .248 -.157 .045 -.061 

X6 .301 -.026 -.079 -.268 .119 .415
a
 -.215 .134 -.111 .021 -.092 -.187 -.037 -.032 

X7 .124 .115 -.198 -.119 -.387 -.215 .665
a
 -.660 -.107 -.053 -.131 -.095 -.002 -.305 

X8 -.095 .008 .035 .031 -.077 .134 -.660 .683
a
 .003 .139 -.123 .097 -.082 .188 

X9 -.031 -.062 .151 .251 -.092 -.111 -.107 .003 .688
a
 .053 -.010 .066 -.061 -.038 

D1 -.002 .081 -.026 .068 -.206 .021 -.053 .139 .053 .552
a
 -.191 -.018 .055 .041 

D2 -.196 -.042 .061 .077 .248 -.092 -.131 -.123 -.010 -.191 .424
a
 .068 -.009 .118 

D3 -.009 -.086 .193 .124 -.157 -.187 -.095 .097 .066 -.018 .068 .547
a
 .071 .125 

D4 -.121 -.062 .101 .046 .045 -.037 -.002 -.082 -.061 .055 -.009 .071 .642
a
 -.025 

D5 -.161 .148 .141 .049 -.061 -.032 -.305 .188 -.038 .041 .118 .125 -.025 .726
a
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .636 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 464.670 

Df 91 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

2. Analisis Faktor Tahap 2 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .713 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 303.500 

df 45 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 X2 X3 X5 X7 X8 X9 D1 D3 D4 D5 

Anti-image 

Covariance 

X2 .712 -.100 .109 .061 -.018 -.037 .059 -.054 -.080 .087 

X3 -.100 .836 .119 -.101 .039 .103 -.017 .139 .103 .122 

X5 .109 .119 .428 -.117 -.028 -.036 -.103 -.093 .034 -.054 

X7 .061 -.101 -.117 .240 -.199 -.057 -.032 -.063 .002 -.124 

X8 -.018 .039 -.028 -.199 .358 .018 .067 .086 -.061 .096 

X9 -.037 .103 -.036 -.057 .018 .913 .027 -.001 -.048 -.014 

D1 .059 -.017 -.103 -.032 .067 .027 .916 -.013 .050 .054 

D3 -.054 .139 -.093 -.063 .086 -.001 -.013 .890 .077 .113 

D4 -.080 .103 .034 .002 -.061 -.048 .050 .077 .941 -.039 

D5 .087 .122 -.054 -.124 .096 -.014 .054 .113 -.039 .723 

Anti-image 

Correlation 

X2 .859
a
 -.130 .198 .147 -.035 -.046 .074 -.067 -.098 .121 

X3 -.130 .494
a
 .200 -.226 .071 .118 -.020 .161 .116 .156 

X5 .198 .200 .827
a
 -.365 -.070 -.058 -.164 -.150 .053 -.097 

X7 .147 -.226 -.365 .664
a
 -.679 -.121 -.069 -.137 .004 -.298 

X8 -.035 .071 -.070 -.679 .666
a
 .031 .117 .153 -.104 .188 

X9 -.046 .118 -.058 -.121 .031 .841
a
 .030 -.001 -.051 -.017 

D1 .074 -.020 -.164 -.069 .117 .030 .680
a
 -.014 .054 .066 

D3 -.067 .161 -.150 -.137 .153 -.001 -.014 .479
a
 .084 .140 

D4 -.098 .116 .053 .004 -.104 -.051 .054 .084 .500
a
 -.047 

D5 .121 .156 -.097 -.298 .188 -.017 .066 .140 -.047 .744
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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3. Analisis Faktor Tahap 3 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .749 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 273.916 

df 28 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 X2 X5 X7 X8 X9 D1 D4 D5 

Anti-image 

Covariance 

X2 .726 .131 .051 -.010 -.026 .058 -.068 .112 

X5 .131 .462 -.125 -.025 -.058 -.110 .029 -.066 

X7 .051 -.125 .256 -.208 -.049 -.037 .019 -.115 

X8 -.010 -.025 -.208 .367 .015 .071 -.074 .087 

X9 -.026 -.058 -.049 .015 .926 .029 -.061 -.028 

D1 .058 -.110 -.037 .071 .029 .916 .054 .060 

D4 -.068 .029 .019 -.074 -.061 .054 .959 -.064 

D5 .112 -.066 -.115 .087 -.028 .060 -.064 .751 

Anti-image 

Correlation 

X2 .868
a
 .226 .118 -.020 -.032 .071 -.081 .151 

X5 .226 .840
a
 -.364 -.061 -.089 -.169 .044 -.113 

X7 .118 -.364 .691
a
 -.678 -.101 -.077 .039 -.264 

X8 -.020 -.061 -.678 .680
a
 .026 .122 -.125 .166 

X9 -.032 -.089 -.101 .026 .873
a
 .032 -.065 -.034 

D1 .071 -.169 -.077 .122 .032 .651
a
 .058 .072 

D4 -.081 .044 .039 -.125 -.065 .058 .473
a
 -.076 

D5 .151 -.113 -.264 .166 -.034 .072 -.076 .789
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
4. Analisis Faktor Tahap 4 (Tahap Akhir) 

  

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

X2 7.4132 1.97766 121 

X5 36.3471 9.75082 121 

X7 9.2975 5.21320 121 

X8 1.6116 .73453 121 

X9 3.6281 1.66899 121 

D1 .1570 .36534 121 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

X2 7.4132 1.97766 121 

X5 36.3471 9.75082 121 

X7 9.2975 5.21320 121 

X8 1.6116 .73453 121 

X9 3.6281 1.66899 121 

D1 .1570 .36534 121 

D5 .9174 .27649 121 

 

Correlation Matrix
a
 

 

a. Determinant = .099 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .754 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 269.768 

df 21 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 X2 X5 X7 X8 X9 D1 D5 

Anti-image 

Covariance 

X2 .730 .134 .052 -.016 -.031 .063 .109 

X5 .134 .463 -.126 -.023 -.057 -.112 -.065 

X7 .052 -.126 .256 -.210 -.048 -.039 -.115 

X8 -.016 -.023 -.210 .373 .011 .076 .084 

X9 -.031 -.057 -.048 .011 .930 .033 -.033 

D1 .063 -.112 -.039 .076 .033 .919 .064 

D5 .109 -.065 -.115 .084 -.033 .064 .755 

Anti-image 

Correlation 

X2 .871
a
 .230 .121 -.030 -.037 .076 .146 

X5 .230 .840
a
 -.366 -.056 -.086 -.172 -.110 

X7 .121 -.366 .691
a
 -.679 -.098 -.080 -.262 

X8 -.030 -.056 -.679 .684
a
 .018 .130 .158 

X9 -.037 -.086 -.098 .018 .890
a
 .036 -.039 

D1 .076 -.172 -.080 .130 .036 .628
a
 .077 

D5 .146 -.110 -.262 .158 -.039 .077 .801
a
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Anti-image Matrices 

 X2 X5 X7 X8 X9 D1 D5 

Anti-image 

Covariance 

X2 .730 .134 .052 -.016 -.031 .063 .109 

X5 .134 .463 -.126 -.023 -.057 -.112 -.065 

X7 .052 -.126 .256 -.210 -.048 -.039 -.115 

X8 -.016 -.023 -.210 .373 .011 .076 .084 

X9 -.031 -.057 -.048 .011 .930 .033 -.033 

D1 .063 -.112 -.039 .076 .033 .919 .064 

D5 .109 -.065 -.115 .084 -.033 .064 .755 

Anti-image 

Correlation 

X2 .871
a
 .230 .121 -.030 -.037 .076 .146 

X5 .230 .840
a
 -.366 -.056 -.086 -.172 -.110 

X7 .121 -.366 .691
a
 -.679 -.098 -.080 -.262 

X8 -.030 -.056 -.679 .684
a
 .018 .130 .158 

X9 -.037 -.086 -.098 .018 .890
a
 .036 -.039 

D1 .076 -.172 -.080 .130 .036 .628
a
 .077 

D5 .146 -.110 -.262 .158 -.039 .077 .801
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

X2 1.000 .474 

X5 1.000 .711 

X7 1.000 .823 

X8 1.000 .646 

X9 1.000 .308 

D1 1.000 .768 

D5 1.000 .344 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

 

1 3.036 43.378 43.378 3.036 43.378 43.378 3.024 43.195 43.195 

2 1.039 14.838 58.216 1.039 14.838 58.216 1.051 15.021 58.216 

3 .902 12.887 71.103 
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4 .829 11.840 82.943 
      

5 .635 9.074 92.017 
      

6 .388 5.539 97.556 
      

7 .171 2.444 100.000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

X2 -.637 .262 

X5 .838 -.095 

X7 .901 .104 

X8 .772 .224 

X9 .344 .435 

D1 .249 -.840 

D5 .583 .066 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 

X2 -.614 -.312 

X5 .828 .162 

X7 .907 -.032 

X8 .788 -.162 

X9 .378 -.406 

D1 .181 .857 

D5 .587 -.020 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

 

1 .997 .080 

2 .080 -.997 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

Lampiran 2: Hasil Uji Asumsi Klasik 
  

1.  Uji Normalitas (Normal P-P Plot) 

 
2.  Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

F1 .982 1.018 

F2 .982 1.018 

 
3. Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.282 .717  4.577 .000 

F1 .019 .017 .104 1.137 .258 

F2 .537 .298 .165 1.802 .074 

a. Dependent Variable: Abs_Resd    
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Lampiran 3: Uji Statistik 

1. Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d 

1 .721
a
 .520 .512 4.45422 

a. Predictors: (Constant), F2, F1 

 

2. Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2539.865 2 1269.933 64.009 .000
a
 

Residual 2341.127 118 19.840   

Total 4880.992 120    

a. Predictors: (Constant), F2, F1 

b. Dependent Variable: Y 

 

3. Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.707 1.330  18.576 .000 

F1 .285 .032 .580 9.016 .000 

F2 4.410 .552 .514 7.984 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 


