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SARI 
 
Tri Silawati Dewi. 2005. Pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas 
kerja karyawan bagian produksi PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan. 
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial  Universitas Negeri 
Semarang. 96 halaman, 29 tabel, 2 gambar, 1 lampiran. 
 
Kata Kunci : Pembagian Kerja, Efektivitas Kerja. 
Efektivitas Kerja merupakan salah satu faktor untuk menjaga kelangsungan hidup 
perusahaan. Efektivitas Kerja Karyawan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor 
salah satunya adalah Pembagian Kerja yang memberikan kejelasan untuk 
menjalankan tugasnya sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. 
Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 
pembagian kerja terhadap Efektivitas kerja karyawan bagian produksi PT. 
DUPANTEX Kabupaten Pekalongan. Sedangkan tujuan baru penelitian ini adalah 
(1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pembagian kerja terhadap 
Efektivitas Kerja karyawan bagian produksi PT. DUPANTEX Kabupaten 
Pekalongan dan (2) untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh Pembagian kerja 
terhadap Efektivitas Kerja Karyawan bagian Produksi PT. DUPANTEX 
Kabupaten Pekalongan.  
Populasi Penelitian meliputi seluruh karyawan bagian produksi PT. DUPANTEX 
Kabupaten Pekalongan yaitu 1014 orang, Sampel 10% dari populasi. 
Variabel Penelitian ada 2 yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai 
variabel bebas  dalam penelitian ini adalah pembagian Kerja (X) yang terdiri dari 
Penempatan Kerja, Beban Kerja dan Spesialisasi Pekerjaan. Sedangkan variabel 
terikatnya adalah Efektivitas Kerja (Y). 
Data Pembagian Kerja diambil dengan menggunakan metode angket, sedangkan  
Efektivitas Kerja diambil dengan menggunakan dokumentasi data perusahaan dan 
untuk kelengkapan data-data menggunakan metode wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif 
persentase dan analisis regresi linier sederhana.  
Hasil Penelitian dari analisis regrisi linier sederhana di peroleh persamaan regresi 
Y = 26,446 + 0,242 X. Hasil  analisis varians untuk regresi diperoleh Fhitung = 
6,795 > Ftabel  = 3,94. Dengan demikian menunjukan bahwa Pembagian Kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Kerja karyawan maka 
hipoteis peneliti diterima. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka diajukan beberapa saran yaitu: (1) dalam 
meningkatkan Pembagian Kerja karyawan  harus memperhatikan pembagian 
tugas yang sesuai dengan tanggung jawab dan tingkat pendidikan atau 
ketrampilan karyawan agar karyawan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung 
jawabnya dengan baik sesuai dengan standar perusahaan. (2) Pimpinan 
perusahaan seyogyanya lebih sering memberi dorongan, pujian dan Penghargaan 
sehingga karyawan merasa diperhatikan. (3) Untuk meningkatan Efektivitas Kerja 
yang lebih tinggi maka perlu memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi 
Efektivitas Kerja karyawan misalnya disiplin, kesatuan perintah, Wewenang dan 
tanggung jawab, gaji dan lain-lain disamping faktor Pembagian kerja. 
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BAB I 

PENDAHULAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia penting bagi perusahaan, maka secara tidak 

langsung sumber daya tersebut merupakan harta paling berharga. Melalui 

Sumber Daya Manusia suatu organisasi akan mampu berkembang dan 

sebaliknya, kehancuran suatu organisasi atau perusahaan dapat ditentukan 

Sumber Daya Manusia. Untuk itu konsep pengelolaan pegawai atau karyawan 

menjadi penting dalam organsasi  

Melihat pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung  

kemajuan suatu organisasi tersebut harus berusaha untuk mendapatkan tenaga 

kerja yang tepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Berkaitan dengan ini 

maka tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah mengadakan 

penyaringan atau seleksi karyawan sebelum adanya pembagian kerja. Hal ini 

amat penting dan tidak boleh diabaikan karena bisa saja terjadi tenaga kerja 

yang diperoleh peusahaan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Terpilihnya pegawai yang tepat dapat memperkokoh suatu organisasi dalam 

pencapaian tujuan. Keliru memilih pegawai, dapat sangat merugikan baik dari 

segi waktu, biaya maupun semangat kerja. Dalam melaksanakan seleksi, 

suatu organsasi sebaiknya menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

seorang calon tenaga kerja sebelum mereka ditolak atau diterima. Hal ini 

bertujuan agar seleksi bisa dilaksanakan seobyektif mungkin. Setelah 

1 
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melaksanakan seleksi, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

penempatan, yaitu menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. 

Tenaga kerja yang ditempatkan pada jabatan tertentu hendaknya sesuai 

dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini 

dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Pada dasarnya setiap organisasi atau perusahaan yang didirikan 

mempunyai tujuan bahwa kelak kemudian hari akan mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan yang pesat didalam ruang lingkup usahanya. Luas 

sempitnya tujuan tergantung dari besar kecilnya organisasi yang 

bersangkutan. Suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki  tujuan yang 

luas, jumlah kerjanya pun akan menjadi lebih banyak dan beragam. Dalam 

keadaan yang demikian, suatu organisasi atau perusahaan dituntut mampu 

menyediakan sejumlah pegawai sesuai dengan jenis dan beban kerja yang 

ada. Akan tetapi karyawan yang ada belumlah cukup sehingga perlu adanya 

pembagian kerja agar masing-masing karyawan memperoleh tugas sendiri-

sendiri untuk dipertanggung jawabkan. 

Oleh karena itu pembagian kerja merupakan salah satu faktor yang 

paling penting karena adanya pembagian  kerja akan dapat memberikan 

kejelasan bagi para karyawan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab serta mencegah 

kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan, pemborosan dan saling 
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melempar tanggung jawab bilamana terjadi kesalahan dan kesulitan. Pendapat 

para ahli mengatakan sebagai berikut:  

“Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menjadi jelas, ini akan 
mencegah kekacauan, konflik kekuasaan, tumpang tindih pekerjaan dan 
kecenderungan saling melempar tugas, wewenang dan tanggung jawab 
apabila ada kemungkinan kesulitan.” (Iskandar, 1982:28) 
 

Pembagian kerja mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya pembagian 

kerja mereka akan bekerja menurut kemauan sendiri-sendiri tanpa 

menghiraukan tujuan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan yang 

berakibat tidak tercapainya tujuan organisasi atau paling tidak tujuan 

organisasi akan terhambat pencapaiannya, oleh karena itu di dalam suatu 

organisasi perlu sekali adanya pembagian kerja yang baik yang dapat 

memberikan penjelasan bagi para karyawan untuk dapat melaksanakan tugas 

dengan baik sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab, 

sehingga proses organisasi dapat berjalan dengan lancar. Pendapat ahli 

mengatakan sebagai berikut: “ jika suatu organisasi mempunyai tujuan yang 

luas, maka jumlah kerjanya pun akan menjadi lebih banyak dan bermacam-

macam.” (Iskandar, 1982:37) untuk itu perlu diadakan pembagian kerja agar 

masing-masing karyawan memperoleh tugas sendiri-sendiri untuk 

dipertanggung jawabkan, dengan demikian pembagian kerja sangat penting 

artinya di dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, karena dengan adanya 

pembagian kerja yang diemban oleh para karyawan akan menjadi lebih ringan 

dan memberikan kejelasan di dalam pelaksanaannya sehingga pekerjaan lebih 

mudah dan lancar. 
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Namun pembagian kerja harus diikuti dengan penempatan karyawan 

pada tempat yang tepat (The right man on the right place). Selain penempatan 

karyawan pada tempat yang tepat juga perlu diperhatikan tentang penyesuaian 

beban kerja. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan 

seseorang karyawan, karena mungkin saja seorang karyawan sanggup diberi 

tugas yang banyak, namun apakah ia mampu untuk menyelesaikanya. 

Pembagian kerja dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang 

dibebankan maka akan semakin cepat penyelesaiannya dari waktu, semakin 

ringan dari segi tenaga yang digunakan, semakin mudah didalam penggunaan 

pikiran, semakin hemat biaya yang digunakan. 

Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan perlu adanya 

efektivitas kerja, karena efektivitas kerja berkaitan dengan adanya akibat 

yang dikehendaki, maksudnya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan 

harus menghasilkan sesuatu tujuan yaitu hasil yang optimal. Adapun 

efektivitas itu sendiri banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya 

adalah pembagian kerja. Namun dengan adanya pembagian kerja belumlah 

cukup tanpa adanya peranan manusia sebagai pengelola aktifitas kerja yang 

merupakan sumber daya terpenting disamping sumber lainnya. Berkaitan 

dengan unsur manusia yang sangat menentukan keberhasilan organisasi  ada 

pendapat mengatakan : 

“...sukses tidaknya suatu organisasi untuk bagian terbesar tergantung pada 
orang-orang yang menjadi anggotanya” (Sarwoto, 1981:134)   
 

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, bagaimanpun majunya 

teknologi, tersedianya modal kerja yang cukup serta peralatan yang memadai 
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tidak akan berhasil tanpa didukung adanya kualitas sumber daya manusia 

sebagai pengelola kegiatan dari segi organisasi,  termasuk di perusahaan. 

Penyaringan atau seleksi karyawan sebelum adanya pembagian kerja 

merupakan langkah awal perusahaan untuk mendapatkan karyawan atau 

tenaga kerja yang mempunyai tingkat keahlian sesuai dengan kualifikasi yang 

diharapkan. Setelah mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, selanjutnya 

menetapkan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki 

karyawan. Pembagian kerja yang baik dan sesuai akan menimbulkan efisiensi 

dari segi waktu, biaya, tempat, tenaga dan sebagainya. Dengan adanya 

efisiensi maka perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang tinggi dan 

setiap proses mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh 

karena itu pembagian kerja dengan penempatan kerja, beban kerja, serta 

spesialisasi pekerjaan yang baik akan meningkatkan efektivitas kerja.  

PT. DUPANTEX adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

tekstil. PT. DUPANTEX didirikan pada tanggal 19 Oktober 1990 oleh Bapak 

Loe Tiong Teng. Bentuk perusahaan ini adalah perseorangan dan 

berkedudukan di Jl. Raya Tirto Km 4 Pekalongan. Tenaga kerja bagian 

produki yang bekerja di PT. DUPANTEX Kab. Pekalongan yaitu 1014 

karyawan. Tugas karyawan bagian produksi terbagi dalam 5 unit: 

1. Weaving 

2. Pre-Treatment 

3. Planning Product 

4. Hand print 

5. Print finishing 
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Pada perkembangannya, persaingan dengan perusahaan-perusahaan 

sejenisnya berpengaruh bagi kelangsungan PT.DUPANTEX di Kab. 

Pekalongan. Hal ini berpengaruh pula terhadap keberadaan tenaga kerjanya, 

sekaligus tantangan bagi perusahaan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup 

perusahaannya, apalagi pada era globalisasi seperti saat ini suatu perusahaan 

khususnya PT. DUPANTEX dituntut untuk memproduksi kain-kain yang 

sesuai dengan perkembangan jaman sehingga PT. DUPANTEX benar-benar 

dapat dipercaya dipercaya sebagai salah satu produk dari masyarakat. Oleh 

sebab itu para karyawan dituntut untuk memberikan mutu yang terbaik dan 

bekerja secara efektif dalam rangka memberikan kontribusi terhadap PT. 

DUPANTEX. 

Efektivitas kerja karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk 

dijadikan sebagai tolok ukur berhasil tidaknya pelaksanaan pembagian kerja 

yang telah dilakukan perusahaan pada karyawannya. Peneliti mendapatkan 

kenyataan di PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan dalam pembagian 

kerja masih kurang teratur.   Hal ini dapat dilihat ketika peneliti mengadakan 

survey awal dengan mewawancarai sebagian karyawan dan melihat dari hasil 

produksi pada bagian produksi, dimana pada masing-masing sub bagian 

tersebut terdapat ketidaksesuaian antara keahlian dengan pekerjaan yang 

diembannya, dan dalam penempatan karyawan kurang terfokus pada  

kebutuhan di masing-masing sub bagian, selain itu terdapat beberapa 

karyawan yang beban kerjanya satu dengan yang lainnya berbeda sehingga 

terkadang menimbulkan perasaan tidak puas. Karyawan dalam menjalankan 

pekerjaannya tidak semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan 
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sehingga kualitas produk yang dihasilkan menjadi kurang baik dan masih saja 

terdapat ketidaksesuaian antara cara kerja para karyawan dengan cara kerja 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan munculnya fenomena tersebut 

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“PENGARUH PEMBAGIAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. DUPANTEX  

KABUPATEN PEKALONGAN”, dengan alasan sebagai berikut : 

1. Pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan membantu pihak 

perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan pembagian kerja bagi 

karyawannya khususnya pada bagian produksi sehingga dalam bekerja 

para karyawan benar-benar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 

keahlian dan bidangnya. 

2. Kurang diperhatikannya pembagian kerja yang ada sehingga 

mengakibatkan hasil produksinya menurun dan tidak sesuai dengan 

standar perusahaan. 

3. Sepanjang pengetahuan peneliti masalah tersebut belum pernah diteliti 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya, karena itu peneliti merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai masalah tersebut 

 
1.2 Penegasan Istilah 

Untuk memperoleh kesatuan pengertian dan memberikan arah yang jelas.  

1. Pengaruh merupakan daya yang ada timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 
membentuk watak, kepercayaan atau seseorang, (Purwadarminto, 1991 : 747). 

2. Pembagian kerja adalah Perincian serta pengelompokan satu aktivitas-
aktivitas dan tugas-tugas yang semacam atau erat hubungannya satu sama 
lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. (Sutarto, 1978 : 93). 
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 Pembagian kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perincian dan 

pengelompokan tugas atau aktivitas yang semacam yang erat hubungannya 

satu sama lainnya untuk dilakukan oleh karyawan di PT. DUPANTEX 

Kabupaten Pekalongan. 

3. Efektivitas kerja adalah suatu keadaan di mana aktifitas jasmaniah dan 

rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai 

yang dikehendaki (Sutarto, 1978:95). Efektivitas kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah suatu keadaan di mana aktivitas jasmaniah dan 

rohaniah yang dilakukan oleh karyawan di PT. DUPANTEX Kabupaten 

Pekalongan. 

4. Karyawan Bagian Produksi adalah  tempat karyawan bekerja yang 

mengolah bahan baku berupa benang menjadi kain. 

5. PT. DUPANTEX tersebut adalah perusahaan yang bergerak pada tekstil 

dan garmen. Bentuk perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan keterangan dalam alasan pemilihan judul dapat 

dikemukakan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembagian kerja karyawan pada bagian produksi di PT. 

DUPANTEX Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas kerja karyawan pada bagian produksi di PT. 

DUPANTEX Kabupaten Pekalongan ? 

3. Adakah pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja karyawan 

pada bagian produksi di PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat pembagian kerja karyawan pada bagian produksi 

di PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan? 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kerja karyawan pada bagian produksi 

di PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja 

karyawan pada bagian produksi di PT. DUPANTEX Kabupaten 

Pekalongan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu dibidang MSDM yang berkaitan dengan 

teori pembagian kerja dan efektivitas kerja. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan ilmiah 

yang dapat berguna untuk bahan kajian atau informasi bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mengetahui pelaksanaan 

pembagian kerja serta untuk mengetahui efektivitas kerja karyawan. 
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b. Bagi fakultas  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menambah referensi 

perpustakaan fakultas. 

c. Bagi Perusahaan  

1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan dalam 

mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan usaha 

peningkatan efektivitas kerja karyawan 

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pembagian kerja 

karyawan. 

3) Sebagai bahan masukan bagi karyawan perusahaan tersebut.   

 
1.6 Sistematika Skripsi 

a. Bagian Pendahuluan Skripsi berisi : Judul Skripsi, Abstrak, Pengesahan, 

Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Lampiran.  

b. Bagian Isi Skripsi : 

Bab I  :  Pendahuluan. Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan  sistematika penulisan skripsi.  

Bab II  :  Landasan teori dan Hipotesis. Pada bab ini dibahas mengenai 

tinjauan tentang pembagian kerja dan efektivitas kerja serta 

hipotesis. 
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Bab III  :  Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan tentang 

metode yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang populasi 

penelitian. sampel penelitian, variabel penelitian. metode 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas serta metode 

analisis data. 

Bab IV  : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat tentang 

gambaran umum PT. Dupantex Kabupaten Pekalongan, hasil 

penelitian yang diperoleh dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V  :  Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari 

penelitian yang dibuat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
2.1 Pembagian  Kerja 

2.1.1 Pengertian Pembagian Kerja 

Dalam melakukan aktivitas perusahaan selalu membutuhkan sekali 

adanya Manajemen. Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan 

manajemen yang baik dan efektif, untuk itu semua tugas yang ada 

organisasi harus dibagi-bagi pada karyawan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi tersebut, atau dengan kata lain untuk melaksanakan semua tugas 

karyawan maka perlu adanya pembagian kerja. 

Pembagian kerja adalah Perincian atau pengelompokan suatu 

aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas semacam dan erat hubungannya satu 

sama lain untuk dilakukan oleh organisasi tertentu. 

 
2.1.2 Manfaat Pembagian Kerja 

Manfaat pembagian kerja adalah agar supaya pekerjaan 

terselenggara dengan baik sesuai rencana dan dapat diketahui dengan jelas 

tujuan suatu organisasi, pegawai atau karyawan yang bertanggung jawab 

atas terselenggaranya pekerjaan tersebut. (Marzuki, 1981 : 9). 

Sedangkan menurut A.S Moenir manfaat pembagian kerja adalah : 
a. Memudahkan bagi seseorang untuk melaksanakan tugas pekerjaannya 

tanpa menunggu perintah atau komando. 
b. Diketahui dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari 

pekerjaan itu.  
c. Tidak meragukan dalam pemberian tugas atau pelaksanaan pekerjaan. 
d. Memudahkan dalam pengawasan. 
e. Tidak terjadinya simpang siur atau benturan dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 
f.  Menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebutuhan pendidikan.    

 

12 
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2.1.3 Alasan Pembagian Kerja  

Adapun alasan diadakan pembagian kerja adalah bahwa seseorang 

tidak akan melakukan semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi 

seorang diri tanpa bantuan orang lain.  

Menurut Sondang P. Siagian ada tiga alasan diadakan pembagian 
kerja yaitu : 
a. Beban kerja yang harus di pikul  
b. Jenis pekerjaan yang harus beragam 
c. Berbagai spesialisasi  yang diperlukan 

(Sondang P. Siagian, 1983:10) 
 

Dengan adanya pembagian kerja maka pegawai atau karyawan 

dituntut tanggung jawabnya didalam penyelesaian setiap tugas yang 

dibebankan kepadanya. Jenis pekerjaan yang beraneka ragam merupakan 

hal yang sudah biasa didalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan 

yang jelas. Spesialisasi pekerjaan diperlukan karena dalam pembagian 

kerja terjadi pembagian fungsi-fungsi dimana setiap fungsi tersebut 

memerlukan keahlian khusus untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. 

 
2.1.4 Indikator Pembagian Kerja 

Untuk mengukur pembagian kerja digunakan indikator-indikator 

sebagai berikut : 

1) Penempatan karyawan  

Penempatan karyawan ialah bahwa setiap pegawai atau 

karyawan telah ditempatkan sesuai dengan kemampuan, keahlian dan 

pendidikan yang dimiliki sebab ketidaktepatan dalam menetapkan 

posisi karyawan akan menyebabkan jalannya pekerjaan menjadi 

kurang lancar dan tidak maksimal (A. S Nitisemito, 1996 :174) 
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2) Beban kerja  

Beban kerja adalah tugas pekerjaan yang dipercayakan untuk 

dikerjakan dan tanggung jawabkan oleh satuan organisasi atau seorang 

pegawai tertentu. (Sutarto, 1978 : 103) 

Beban kerja yang harus dilaksanakan karyawan hendaknya 

merata, sehingga dapat dihindarkan adanya seorang karyawan yang 

mempunyai beban kerja terlalu banyak atau terlalu sedikit. Namun 

demikian beban kerja yang merata ini tidak berarti bahwa setiap 

karyawan di perusahaan tersebut harus tetap sama beban kerjanya.  

3) Spesialisasi pekerjaan 

Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian kerja berdasarrkan 

oleh keahlian atau ketrampilan khusus  (Sutarto, 1978 : 110). 

Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap organisasi 

karena tidak semua pekerjaan membutuhkan keahlian dan tidak semua 

orang mempunyai keahlian yang sama sebab setiap orang mempunyai 

kelebihan dan keterbatasan sendiri. 

Agar semua tugas pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan 

dengan baik maka perlu sekali adanya spesialisasi pekerjaan. Namun 

walaupun demikian spesialisasi pekerjaan bukan merupakan tujuan 

mengkotak-kotakan pegawai atau karyawan. 
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2.2 Efektivitas Kerja 

2.2.1 Pengertian Efektivitas Kerja. 

Efektivitas kerja adalah suatu keadaan dimana aktifitas 

jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai 

hasil akibat sesuai yang dikehendaki (Sutarto, 1978:95)  

Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran tentang pencapaian 

suatu tugas atau tujuan (Schermerhorn, 1998:5) 

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitras Kerja. 

Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja menurut Richard M 

Steers ada empat faktor yaitu : 

1. Karakteristik organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi 

organisasi. Struktur dan teknologi dengan berbagai cara. Struktur 

yang dimaksud adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya, seperti 

dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber 

daya manusia. 

Struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun 

orang-orang atau mengelompokkan orang-orang didalam 

menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud teknologi 

adalah mekanisme suatu perusahaan untuk mengubah bahan baku 

menjadi barang jadi. 

Dengan teknologi yang tepat akan menunjang kelancaran 

organisasi didalam mencapai sasaran, di samping itu juga dituntut  

adanya penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. 
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2. Karakteristik Lingkungan 

Karakteristik organisasi berpengaruh terhadap efektivitas di 

samping lingkungan luar dan dalam telah dinyatakan berpengaruh 

terhadap efektivitas. Lingkungan luar yang dimaksud adalah luar 

perusahaan misalnya hubungan dengan masyarakat sekitar, sedang 

lingkungan dalam lingkup perusahaan misalnya karyawan atau 

pegawai di perusahaan tersebut. 

Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya 

amat tergantung pada tiga variabel yaitu : 

1) Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan 

2) Ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan 

3) Tingkat rasionalitas organisasi. 

Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan 

organisasi terhadap perubahan lingkungan makin tepat 

tanggapannya, makin berhasil adaptasi yang dilakukan oleh 

organisasi. 

3. Karakteristik pekerja 

Pada kenyataannya, para karyawan atau pekerja perusahaan 

merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas 

karena prilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan 

memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi.  

Pekerja merupakan sumberdaya yang langsung 

berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di 
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dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

4. Kebijaksanaan dan praktek manajemen 

Dengan makin rumitnya proses teknologi serta makin rumit 

dan kejamnya lingkungan, maka peranan manajemen dalam 

mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi 

semakin sulit. 

Kebijaksanaan dan praktek manajemen dapat 

mempengaruhi atau dapat merintangi pencapaian tujuan, ini 

tergantung bagaimana kebijaksanaan dan praktek manajemen 

dalam tanggung jawab terhadap para karyawan dan organisasi. 

Dari penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh( Henry Fanyol 
dalam Sutarto ) yang menamakan asasnya dengan “Prinsiples of 
Organisasi” (asas-asas organisasi) sebagai berikut: 
1. Devision of work (pembagian kerja) 
2. Authority and responsibility (wewenang dan tanggung jawab) 
3. Disiplin (disiplin) 
4. Unity of commond (kesatuan perintah) 
5. Unityof direction (kesatuan arah) 
6. Subordination of individual interest general interest 

(kepentingan individu dibawah kepentingan umum) 
7. Remunaration (pay) of personnel (gaji pegawai/karyawan) 
8. Centralization (sentralisasi) 
9. Scalarchain (rangkaian skala) 
10. Order (ketertiban) 
11. Equity (keadilan) 
12. Stability of tenure of personnel (kestabilan masa kerja 

pegawai/karyawan) 
13. Initiative (inisiatif) 
14. Espritdecorp (kesatuan jiwa korp) 
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2.2.3 Tolok Ukur Efektivitas 

Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas kerja 

karyawan, peneliti menggunakan kriteria ukuran yang dikemukakan 

oleh Richard M. Steers yaitu dalam usaha membina pengertian 

efektivitas kerja yang semua bersifat abstrak itu menjadi sedikit 

banyak lebih konkrit dan dapat diukur, beberapa analis organisasi 

berusaha mengindentifikasikan segi-segi yang lebih menonjol yang 

berhubungan dengan konsep ini, walaupun ada sederetan panjang 

kriteria evaluasi yang dipakai, namun kriteria yang paling banyak 

dipakai meliputi berikut ini: 

a. Kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan) 

b. Produktivitas (prestasi kerja) 

c. Kepuasan kerja 

d. Kemampuan berlaba 

e. Pencapaian sumber daya 

  (Richard M Steers, terjemahan Magdalena 1985:134-135) 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini lebih menekankan 

pada kreteria yang berhubungan langsung dengan para karyawan yang 

akan melaksanakan tugas pekerjaan yaitu : 

a. Kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan) 

Kemampuan kerja manusia terbatas baik fisik, waktu, 

tempat, pendidikan serta faktor lain yang membatasi kegiatan 

manusia. Adanya keterbatasan ini yang menyebabkan manusia 

tidak dapat mencapai pemenuhan semua kebutuhannya tanpa 
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melalui yang lain. Setiap orang yang masuk ke dalam organisasi 

dituntut untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang yang bekerja 

di dalamnya maupun dengan tugas pekerjaan yang ada dalam 

organisasi tersebut. Kemampuan menyesuaikan diri ini sangat 

penting karena hal tersebut merupakan sarana tercapainya 

kerjasama antara karyawan yang dapat mendukung tercapainya 

tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Richard M. Steers berikut ini : “Pada kenyataannya mudah 

dijelaskan bahwa kunci keberhasilan organisasi bagi pencapian 

tujuan” (Richard M. Steers, terjemahan Magdalena 1985: 134-135)  

b. Prestasi Kerja  

Menurut penjelasan Richard M. Steers prestasi kerja yaitu 

suatu penyelesaian tugas pekerjaan yang sudah dibebankan sesuai 

dengan target yang telah ditentukan bahkan ada yang melebihi 

target yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut Richard M. 

Steers mengemukakan hal sebagai berikut ini : “secara sederhana 

umumnya orang percaya bahwa prestasi kerja individu merupakan 

fungsi gabungan dari tiga faktor penting yaitu :  

1. Kemampuan dan minat seorang pekerja. 

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan. 

3. Peranan seorang pekerja dan tingkat motivasi kerja 

Untuk mencapai prestasi seperti yang diinginkan maka 

diperlukan kerja keras sesuai dengan fungsi peranan di dalam 

organisasi yang dimasukinya. Prestasi kerja dapat dirasakan bila 
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seseorang telah berhasil melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Prestasi kerja 

yang telah dicapai akan mempengaruhi orang lain untuk dapat 

melakukan hal yang sama dengan demikian maka hasil kerja di 

dalam organisasipun mungkin lebih baik. 

Dari uiaraian diatas maka dapat disampaikan bahwa 

prestasi kerja juga merupakan faktor penting dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi, karena tanpa adanya prestasi kerja 

keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi akan sulit. Hal ini 

sesuai yang dikemukakan Richard M. Steers yaitu tanpa prestasi 

yang baik di semua tingkat organisasi pencapaian tujuan dan 

keberhasilan organisasi menjadi suatu yang sulit. 

c. Kepuasan Kerja. 

Kepuasan kerja adalah faktor yang berhubungan langsung 

dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai karyawan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini Richard M. Steers 

mengemukakan hal sebagai berikut : Kepuasan kerja adalah tingkat 

kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaan 

dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu, bahwa mereka dapat 

imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi 

pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan 

tentang pengertian kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan 

dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan sebagai akibat 
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dari imbalan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan, bila 

kebutuhan karyawan terpenuhi maka mereka akan merasa puas dan 

senang. 

d. Kemampuan berlaba. 

Kemampuan pekerja memberikan sumbangan pada suatu 

organisasi, sebagai imbangan motivasi pekerja yang sangat 

menentukan kehendak pekerja untuk menyumbang. Sifat-sifat ini 

dianggap relatif mantap sepanjang waktu, walaupun mungkin akan 

timbul beberapa perubahan akibat intervensi dari luar (misalnya 

latihan). Dalam penelitian ini yang diperhatikan adalah implikasi 

variasi sifat dalam pengaruhnya terhadap karya dan efektivitas. 

Hasil riset menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen erat 

hubungannya dengan tingkat kemampuan intelektual seseorang. 

Organisasi yang orientasinya terpusat pada laba akan mengarahkan 

tenaga kerjanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

sesuai pembagian tugas agar tercapainya efisiensi kerja sehingga 

meningkatkan profit organisasi yang akan berdampak pada 

tercapainya efektivitas. 

e. Pencapaian Sumber Daya. 

Sehubungan dengan pencapaian sumber daya telah 

diidentifikasi tiga bidang yang saling berhubungan.  

Pertama, mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai sub 

sistem organisasi (yaitu produktif, pendukung pemeliharaan, 

penyesuai dan manajemen) sehingga setiap sub sistem mempunyai 
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sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

utamannya. Jika sub sistem ini dikoordinasikan dengan tepat, 

energi yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang diarahkan 

ketujuan menjadi lebih efesien.  

Kedua, berhubungan dengan penetapan, pengimplementasian dan 

pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan. Pedoman kebijakan 

dapat mendukung efektifitas organisasi dengan memastikan bahwa 

organisasi menarik manfaat dari keputusan dan tindakan yang lalu 

dan menekan pemborosan enerji atau fungsi ganda dalam beberapa 

bagian sampai seminimal mungkin. 

Ketiga, setiap ancangan sistem pada penelaah organisasi mengakui 

adanya serangkaian umpan balik dan lingkaran kendali yang 

menjalankan fungsi gyroskopik demi menjamin agar organisasi 

tetap pada terjadinya dalam usaha pencapaian tujuan. Walaupun 

sistem pengendalian dapat bermacam-macam bentuknya 

(keuangan, fisik atau barang, manusia). Namun dalam penelitian 

ini tertutama diperhatikan aspek manusia dari sistem pengendalian. 

Tekni-teknik seperti akunting manusia menunjukkan potensi untuk 

lebih mengakui pentingnya tingkah laku manusia sebagai faktor 

penentu efektifitas.  

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai indikator 

variabel Efektifitas Kerja adalah :  

1. Kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan). 

2. Prestasi Kerja  

3. Kepuasan Kerja 
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2.3 Hubungan Antara Pembagian Kerja Dengan Efektivitas Kerja  

Pembagian kerja berarti suatu pekerjaan yang harus diselesaikan, 

dipecah-pecah dalam sejumlah bagian dan langkah-langkah perencanaan. 

Setiap bagian dan langkah pelaksanaan dilakukan orang-orang yang berbeda 

keahlian dan tanggung jawab. 

Setiap orang melakukan kerja dengan spesialisasi dalam bagian-

bagian dari suatu pekerjaan, tidak merupakan keseluruhan dari pekerjaan. 

Dengan demikian pembagian kerja yang baik akan bermanfaat bagi 

organisasi yang bersangkutan dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang 

berarti juga efektivitas dapat tercapai. 

 
2.4 Kerangka Pemikiran Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas 

Kerja Karyawan  

Untuk melaksanakan serangkaian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab perusahaan perlu menerapkan asas pembagian kerja dengan cara 

memerinci dan mengelompokan aktifitas yang semacam atau erat 

hubugannya satu sama lainnya untuk dilakukan oleh karyawannya, di mana 

variabel pembagian kerja dibagi lagi menjadi tiga sub variabel yaitu 

Penempatan kerja artinya setiap pegawai atau karyawan telah ditempatkan 

sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pendidikan yang dimiliki sebab 

ketidak tepatan dalam menempatkan posisi karyawan akan menyebabkan 

jalannya pekerjaan menjadi kurang lancar dan tidak maksimal, Beban kerja 

artinya setiap pegawai karyawan melaksanakan tugas pekerjaan yang 

dipercayakan untuk dikerjakan dan dipertanggung jawabkan oleh satuan 



 24

organisasi atau seorang pegawai tertentu seusai dengan kemampuan dan 

kesanggupan sehingga efektivitas kerja akan berhasil dengan baik  

Spesialisasi pekerjaan artinya setiap pegawai atau karyawan diadakan 

pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian dan ketrampilan khusus.     

Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap organisasi 

karena tidak semua pekerjaan membutuhkan keahlian dan tidak semua orang 

mempunyai keahlian yang sama sebab setiap orang mempunyai kelebihan 

dan keterbatasan sendiri. 

Dari uraian diatas dapat dibuat kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

Dapat disimpulkan bahwa 

Semakin baik atau sesuai penempatan kerja karyawan maka semakin 

tinggi tingkat efektivitas kerja 

Semakin baik atau sesuai beban kerja karyawan maka semakin tinggi 

tingkat efektivitas kerja 

Semakin baik atau sesuai spesialisasi kerja karyawan maka semakin tinggi 

tingkat efektivitas kerja 

 
 
 
 

Pembagian Kerja : 
- Penempatan kerja 
- Beban kerja 
- Spesialisasi kerja 

Efektivitas kerja : 
- Kemampuan menyesuaikan 

diri (keluwesan) 
- Prestasi kerja 
- Kepuasan kerja  
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melaui data yang terkumpul (Suharsimi, 1993 :62).  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada Pengaruh Pembagian Kerja 

Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan pada bagian Produksi di PT. 

DUPANTEX Kabupaten Pekalongan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang kengkap dan jelas 

yang ingin dipelajari cara- caranya,(Sudjana, 1996:6) . Sedangkan menurut 

Suharsimi, Populasi adalah keseluruhan subyek yang menjadikan penelitian 

(Suharsimi, 1998:102). 

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi 

adalah jumlah keseluruhan subyek yang menjadi obyek penelitian, yang 

dimaksud subyek disini adalah individu-individu, benda-benda apa saja 

yang diperlukan dalam penelitian, sedangkan obyek penelitian sesuatu yang 

akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja bagian produksi 

yang bekerja di PT.  DUPANTEX kabupaten Pekalongan yaitu 1014 

karyawan. 
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Tabel  3.1 Populasi Karyawan PT. DUPANTEX 

Bagian Jumlah 

Weaving  

Pre-Treatment 

Planning product control 

Hand print 

Printing Finishing 

457 

116 

108 

139 

194 

Jumlah  1014 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

1993:104).  Dalam penelitian ini tidak diambil keseluruhan populasi untuk 

diteliti, melainkan hanya sebagian populasi karena beberapa pertimbangan  

yaitu keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Adapun tehnik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tehnik random sampling atau pengambilan 

sampel probabilitas / acak, karena sifat populasinya hetrogen. Pengambilan 

sampel probabilitas adalah suatu metode pemilihan sampel, dimana setiap 

anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (Umar : 2002). Cara pengambilan sampelnya yaitu Cluster 

Random Sampling. Sampel ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Sedangkan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 10% dari 

jumlah populasi penentuan besarnya sampel dengan mengingat pendapat 

sebagai berikut : apabila subyek populasi kurang dari 100, lebih baik 
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diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Apabila jumlah subyeknya besar dapat diambil antra 10-15%, atau antara 

20-25% atau lebih (Suharsimi:107). 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini ditetepkan 

sampel sebesar 10% dari 1014 karyawan yaitu 101 karyawan. 

Bagian Jumlah Sampel 

Weaving 

Pre-Treatment 

Planning Product Contro 

Hand Print 

Printing Finishing 

457 

116 

108 

139 

194 

45 

12 

11 

14 

19 

Jumlah 1014 101 

 

3.2 Variabel penelitian 

Variabel adalah gejala-gajala yang bervariasi misalnya jenis kelamin, 

berat badan dan sebagainya. Sedang gejala adalah obyek penelitian, sehingga 

variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi (Suharsimi, 1998:89). 

Menurut pendapat lain, variabel penelitian adalah obyek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Sudjana, 1996:99) 

Seperti yang telah diketahui bahwa judul penelitian ini adalah 

Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan PT. 

DUPANTEX Pekalongan. Berdasarkan judul tersebut dimuka dalam 
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penelitian ini ada dua variabel yang hendak diteliti yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain 

(Suharsimi, 1998 : 93). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: 

Pembagian kerja  

Pembagian kerja adalah perincian atau serta pengelompokan 

suatu aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas semacam atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh organisasi tertentu. 

Dengan indikator yaitu : 

a. Penempatan kerja 

b. Beban kerja 

c. Spesialisasi kerja 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang 

lain (Suharsimi, 1998:93). Varibel terikat dalam penelitian ini adalah 

Efektivitas kerja Karyawan.  

Efektivitas kerja adalah suatu keadaan di mana aktifitas 

jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai 

hasil akibat sesuai yang dikehendaki (Sutarto, 1978:95)  

Sedangkan menurut pendapat lain, Efektivitas kerja merupakan 

suatu ukuran tentang pencapaian suatu tugas atau tujuan (Schermerhorn, 

1998:5) 
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Indikator Efektivitas Kerja yaitu : 

a. Kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan). 

b. Kepuasan kerja 

c. Prestasi kerja 

 
3.3 Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode 

yaitu: 

1.  Metode kuisioner atau angket 

Metode kuisioner atau angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan. 

2.  Metode dokumentasi 

Yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya 

(Suharsimi, 1998:202). Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah 

karyawan di PT. DUPANTEX Pekalongan. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai 

pelengkap guna mengungkap data terhadap variabel-variabel penelitian 

dengan kata lain sebagai bahan informasi yang digunakan peneliti, 

misalnya: 

a. Bagian-bagian yang ada diperusahaan 

b. Jumlah karyawan 
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Adapun pertimbangan, penggunaan metode dokumentasi sebagai alat 

pengumpulan data adalah: 

1) Lebih hemat waktu, tenaga dan biaya 

2) Data yang terdokumentasi biasanya raja 

3) Tidak ada kesesatan atau kesangsian dalam masalah lupa (kecuali 

dokumen tersebut rusak atau hilang). 

4) Lebih mudah pengecekan  

5) Lebih dipercaya keobyektifannya atas data yang diperoleh 

Jadi dasar-dasar yang diperoleh dari metode dokumentasi untuk 

melengkapi data-data atau informasi yang diperoleh dari metode angket. 

3.  Metode wawancara 

Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah metode pengumpulan 

data dengan melalui sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi terwawancara. (Suharsimi, 1998:126). 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data 

yang ditampung pada suatu kuesioner akan mengukur apa yang ingin diukur 

(Umar, 2002: 99). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, dan dapat mengukur data variabel yang 

diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas kuesioner menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 
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variabel yang dimasud. Sesuai dengan cara pengujian ada dua macam 

vaiditas yaitu validitas internal dan eksternal. Dalam penelitian ini uji 

validitas yang digunakan adalah validitas internal. Validitas internal adalah 

validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen dengan instrumen secara keseluruhan (Suharsimi, 1998: 162). 

Dengan kata lain sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal 

apabila setiap bagian instrumen yang mengandung instrumen secara 

keseluruhan yaitu mengungkap data variabel yang dimaksud. Sebelum 

instrumen digunakan sebagai alat pengumpul data maka uji coba dilakukan 

terlebih dahulu kepada 20 responden yang diambil secara acak. Uji validitas 

internal yang dilakukan yaitu dengan analisis butir yaitu mengkorelasi skor-

skor yang ada pada butir dengan skor total. Sedangkan rumus yang 

digunakan dalam mengukur validitas instrumen ini adalah rumus Product 

moment yaitu: 

rxy = { }( )2222 Y)(YNX)(XN

Y)X)((-XYN

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣΣ  

Keterangan: 
rxy  = Koefisien korelasi antara x dan y 
X = Skor butir 
Y = Skor total 
∑X2 = Jumlah kuadrat nilai x 
∑Y2 = Jumlah kuadra y 
N = Jumlah responden (Suharsimi, 1998: 168) 
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3.4.2 Reliabilitas 
 

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu 

alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama (Umar, 2002: 108). 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya Reliabel dan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan 

sesuatu. Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan teknik dari Cronbach, karena instrumen dalam penelitian ini 

berbentuk kuesioner yang skornya merupakan rentangan antara 1-4 dan uji 

Validitas menggunakan item total. 

Sesuai dengan pendapat Suharsimi (1998: 92) bahwa untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya angket soal 

bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha sebagai berikut: 

11r = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ Σ
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− 2

2

 
b 1

1 ttk
k

δ

δ  

Keterangan: 
r11  = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya pertanyaan 
∑δb2 = jumlah varian butir 
δtt2 = varian total (Suharsimi, 1998: 3) 
 

Untuk menilai reliabel tidaknya instrumen dilakukan dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan dengan angka tabel r product moment. 

Jika diperoleh r hitung > dari pada r tabel berarti instrumen tersebut reliabel. 

Sebaliknya jika r hitung < dari r tabel berarti instrumen tersebut tidak 

reliabel. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Alat analisa yang digunakan penulis ada 2 yaitu : 

3.5.1  Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel yang ada 

dalam penelitian, dengan demikian dapat diketahui Pengaruh pembagian 

Kerja terhadap efektifitas kerja karyawan bagian Produksi PT. 

DUPANTEX Kabupaten Pekalongan. 

Untuk mengukur variabel Pembagian Kerja dengan efektivitas 

Kerja dilakukan dengan memberi skor jawaban angket yang diisi oleh 

responden, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Memberikan nilai dari daftar pertanyaan dengan menggunakan skor 

sebagai berikut : 

A. Jika jawaban a maka diberi nilai 4 

B. Jika jawaban b maka diberi nilai 3 

C. Jika jawaban c maka diberi nilai 2 

D. Jika jawaban d maka diberi nilai 1 

b. Merumuskan hasil skor ke dalam rumus sebagai berikut : 

Perhitungan indeks persentase dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

%100 
(N) Total
cell  tiapf   P x=  

Keterangan : 

P   :  Persentase Variabel tertentu 

f tiap cell :  Frekuensi variabel tertentu 
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N :  Jumlah item soal di kalikan dengan jumlah responden di 

kalikan skor jawaban tertinggi. (Yusuf, 1987 : 71) 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1) Seluruh skor hasil jawaban responden yang terdapat pada variabel 

pembagian kerja dan efektifitas di jumlah. 

2) Seluruh skor ideal yang seharusnya dicapai dari variabel 

pembagian kerja dan efektifitas kerja dijumlah. 

3) Sesuai dengan rumus diskriptif persentase jumlah skor hasil 

jawaban responden dibagi dengan skor ideal yang seharusnya 

dicapai kemudian di kalikan dengan 100%, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar tingkatannya. 

c.  Menentukan tingkat kriteria 

Untuk menentukan kriteria tingkat pembagian kerja dan kriteria 

efektivitas kerja, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menentukan jumlah responden  

2) Menetapkan jumlah soal 

3) Menentukan jumlah skor maksimal (skor tertinggi).  Skor tertinggi 

diperoleh dari hasil perkalian antar skor tertinggi, jumlah soal dan 

jumlah responden. 

4) Menentukan jumlah minimal (skor terendah). Skor terendah 

diperoleh dari hasil perkalian antar skor terendah, jumlah soal dan 

jumlah responden. 

5) Menetapkan persentase maksimal 100% 
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6) Menetapkan persentase minimal 25% 

7) Menentukan rentangan skor (R). Rentangan skor di peroleh dari 

skor tertinggi di kurangi skor terendah. 

8) Menentukan rentangan persentase (R). Rentangan persentase di 

peroleh dari persentase maksimal dikurangi persentase minimal. 

9) Menetukan jenjang kriteria (K). Jenjang kriteria tingkat pembagian 

kerja yaitu : Sangat baik, baik, cukup, tidak baik. Sedangkan 

jenjang kriteria tingkat efektivitas kerja yaitu : sangat tinggi, tinggi, 

sedang dan rendah. 

10) Menetukan interval kelas skor (CI). Interval kelas skor diperoleh 

dari hasil pembagian rentangan skor dengan jenjang kriteria. 

11) Menentukan interval kelas persentase. Interval kelas persentase 

diperoleh dari pembagian rentangan skor persentase dengan jenjang 

kriteria 

Dari langkah-langkah diatas kemudian dapat diketahui tingkat 

kriteria pembagia kerja dan efektivitas kerja. Untuk persentase interval 

kelas dan kriteria adalah sebagai berikut 

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Pembagian Kerja dan Efektivitas Kerja 
%Interval kelas Kriteria Kriteria 

85% - 100% Sangat baik Sangat tinggi 

65% - 84% Baik Tinggi 

45% - 64% Cukup baik Sedang 

25% - 44%  Tidak baik Rendah 

       (Sumber: Yusuf, 1987 : 71) 
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3.5.2  Metode Analisis Statistik 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui adakah hubungan 

yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hal 

ini merupakan landasan untuk memprediksi dengan garis regresi satu 

prediktor, dengan rumus : 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y  = Kriterium / variabel terikat 

X  = Prediktor / variabel bebas 

a, b = Koefisien regresi 

b. Menentukan persamaan Garis regresi untuk tiap – tiap variabel. 

Rumus : 

 
22

22

2

)(
))(()(

)(
))(())((

xxn
yxxynb

xxn
xyxxya

∑−∑
∑∑−∑

=

∑−∑
∑∑−∑∑

=

  (Sudjana, 1996 : 305) 

c. Uji Keberartian Regresi 

Menggunakan rumus sebagai berikut : 

resS
regSF 2

2

=
      (Sudjana, 1996 : 332) 
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d. Uji Kelinieran Regresi 

Diuji menggunakan rumus : 

ES
cSF 2

2
1=

     (Sudjana, 1996 : 332) 

e. Analisis Koefisien Korelasi 

Rumus yang digunakan : 

( )( ) ( )( )2222

.

YYnXXn

YXXYnr
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  (Sudjana, 1996 : 369) 

f. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis  ini digunakan mengetahui berpengaruh signifikan 

atau tidak. 

Ha :  β1 = β2 = 0, artinya X tidak berpengaruh terhadap Y 

Ho : β1  ≠ β2 = 0 artinya X berpengaruh terhadap Y 

Kaidah keputusan : 

- Terima Ho jika Fhitung   signifikan pada taraf  > 5% 

- Tolak Ho jika Fhitung   signifikan pada taraf ≤ 5% 

g. Koefisien Korelasi Determinasi 

Digunakan untuk menentukan besaran kontribusi ubahan prediktor (X) 

terhadap kriterium (Y) dalam bentuk persentase. 

Rumus koefisien determinasi adalah :  

Koefisien determinasi = r2 x 100% (Sudjana, 1996 : 389) 
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Tabel 3.5 Tabel Anava Untuk Uji Kelinieran Regresi 

Sumber Varians       db       Jk Kk K 

Total N ∑y1
2 ∑y2

 - 

Regresi (a) 

 

Regresi (b/a) 

 

Residu 

1 

 

1 

 

n – 2 

(∑y)2/n 

Jkreg = JK(b/a) 

Jkres = ∑ (y-y)2 

 

(∑y)2/n 

 

S2
reg=JK(b/a) 

2
)( 2

2

−
−∑

=
n

YYresS  

regS
regS 2

 

Tuna cocok 

 

Kekeliruan 

k – 2 

 

n – k 

JK (TC) 

 

JK (E) 

kn
EJKeS

−
=

)(2  

2
)(2

−
=

k
TCJKS TC  

e

TC

S
S

2

2

 

(Sudjana, 1996 : 332) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis SPSS 10.0 for 

Windows, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengolah 

data sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. DUPANTEX didirikan pada tanggal 19 Oktober 1990, seperti 

yang tertuang dalam akte pendirian yang dibuat dihadapan Notaris FX. 

Budi Santoso SH, dibawah akte nomor 65 dan 66. Perusahaan ini didirikan 

oleh Bapak Loe Tiong Teng, dan diresmikan oleh Menteri Perindustrian 

saat Bapak Ir. Hartarto pada tanggal 30 Juli 1991, mewakili Presiden 

Republik Indonesia. Bentuk perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas. 

 PT Dupantex didirikan dengan beberapa alasan : 

1. Menunjang program pembangunan pemerintah 

a. Meningkatkan pembangunan sektor ekonomi 

b. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja 

c. Meningkatkan inisiatif dan peranan usaha di sektor usaha 

2. Meningkatkan pemasukan pendapatan negara (pajak) 

3. Memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam masalah industri 

khususnya sandang. 

PT. DUPANTEX berkedudukan dijalan raya Tirto Km 4 

Pekalongan. Letak perusahaan ini cukup strategis karena : 

1. Mudah dijangkau sarana  transportasi, karena letak perusahaan berada 

dijalur pantura Jawa Tengah. 
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2. Letaknya dekat dengan sumber tenaga kerja potensial, terutama untuk 

tenaga kerja operasional yang kebanyakan tinggal disekitar lingkungan 

perusahaan. 

Pada saat ini perusahaan menempati tanah dengan luas + 42.885 m2, 

dengan perincian : 

1. Bangunan 18.456 m2. 

2. Tanah dan taman jalan 7745 m2. 

3. Pengahijauan 4500 m2. 

4. Tanah  11.988 m2. 

Jabatan Direktur utama PT. DUPANTEX saat ini dijabat oleh Bapak Loe 

Tiong Teng. 

a. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, perusahaan dikelola 

oleh seorang Direktur Utama yang memimpin tiga orang direktur, dan 

seorang manajer umum. Struktur organisasi PT. DUPANTEX dapat 

dilihat pada gambar (terlampir). 

Dari gambar tersebut terlihat dengan jelas masing-masing tugas yang 

diemban oleh masing-masing bagian. Secara garis besar struktur 

organisasi   PT. DUPANTEX dibagi dalam tiga bagian yaitu : 

1. Direktur Utama  

2. Direktur 

3. Manajer 
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b. Tugas karyawan bagian produksi   

Adapun tugas masing-masing, jabatan bagian produksi tersebut adalah  

a. Manajer Weaving 

b. Manajer Pre-Treatment 

c. Manajer Planning Product 

d. Manajer Print Finish 

f. Manajer Hand-Print 

Dalam melaksanakan tugasnya beberapa unit produksi yaitu : 

1. Unit Produksi weaving   

a. Unit weaving adalah unsur melaksanakan perusahaan yang 

bergerak dibidang penenunan. 

b. Unit weaving dipimpin oleh seorang manajer yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab. 

2. Unit Produksi pre treatment  

Unit pre treatment adalah unsur pelaksanaan perusahaan yang 

bergerak dibidang perawatan benang yang sebelum diolah dan 

sebagai unit pendukung produksi. 

3. Unit Produksi Planning product  

Unit planning produkt adalah unsur pelaksanaan perusahaan yang 

bergerak dibidang perencanaan/perancangan produk dan sebagai 

penunjang produksi 
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4. Unit Produksi Hand-Print  

a. Unit Hand-print adalah unsur pelaksanaan perusahaan yang 

bergerak dibidang printing sebagai unit pendukung perusahaan 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada 

perusahaan 

b. Unit Hand-print dipimpin oleh seorang manajer yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab atas direktur utama.   

5. Unit Produksi Print finisshing ,  

Unit print finishing adalah unsur pelaksanan perusahaan yang 

bergerak dibidang pencetakan akhir   

 Waktu Kerja  

Sistem pembagian kerja dalam perusahaan ini dikelompokkan 

dalam satuan yang disebut shift. Dalam satu hari kerja, para  

karyawan yang bekerja dikelompokkan dalam shift-shift yang 

berbeda. Adapun pembagian kerja (shift) dalam satu hari dapat 

dilihat dalam tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 4.1 Pembagian Kerja Dalam Satu Hari PT. DUPANTEX 
 

Shift Waktu Kerja Istirahat 

Pagi Jam 06.00-14.00 WIB Jam 10.00 – 11.00 WIB 

Siang Jam 14.00 – 22.00 WIB Jam 18.00 – 19.00 WIB 

Malam Jam 22.00 – 06.00 WIB Jam 02.00-03.00 WIB 

Sumber PT. Dupantex 

Selain waktu istirahat, diberikan pula kesempatan bagi karyawan 

yang akan menjalankan ibadah sholat pada waktu-waktu tertentu 
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bagi yang menjalankannya. Karyawan perusahaan dalam sebulan 

rata-rata bekerja selama dua puluh enam hari. Perusahaan 

menetapkan ada tujuh hari dalam satu minggu, dan setiap 

karyawan berhak mendapatkan hari libur secara bergilir, sehingga 

mereka bekerja hanya enam hari dalam satu minggu. Untuk tenaga 

kerja tidak langsung tidak diberikan suatu shift melainkan jam 

kerja, yaitu dari jam 08.00 – 16.00 WIB dengan istirahat pada jam 

12.00 – 13.00 Wib serta libur pada hari minggu dan hari besar. 

Gambar 4.1 Proses Produksi Kain (Grey) PT. Dupantex 
 

 

 

 

Sumber : PT. S. Dupantex 
 

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

4.1.2.1 Variabel Pembagian Kerja ( X ) 

Sesuai dengan tujuan analisis deskriptif yaitu untuk memberikan 

gambaran  mengenai hasil penelitian secara umum, bagaimana karakteristik 

penelitian sehubungan dengan variabel-variabel yang diteliti maka sebelum 

dilakukan analisis secara statistik terlebih dahulu dilakukan analisis diskriptif 

terhadap masing- masing variabel. 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai struktur dan klasifikasi  responden 

dalam kaitannya dengan pembagian kerja. 
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Tabel 4.2  Kesesuaian Penempatan Kerja Dengan SK 

No Penempatan Kerja Frekuensi  Prosentase 

1 Sudah Sesuai 31 30,7 % 

2 Cukup Sesuai 57  56,4 % 

3 Kurang Sesuai 11 10,9 % 

4 Tidak Sesuai 2 2,0% 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai kesesuaian Penempatan Kerja Karyawan 

dengan surat keputusan yang diterima, responden yang menjawab sudah sesuai  

31 ( 30,7 %), responden yang menjawab cukup sesuai 57 (56,4 %) dan responden 

yang menjawab kurang sesuai 11 (10,9 %) sedangkan responden yang menjawab 

tidak sesuai 2 (2,0 %). 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dalam kesesuaian penempatan 

pekerjaan karyawan dengan Surat Keputusan yang telah diterima cukup sesuai hal 

ini dapat dilihat dari persentase tertinggi jawaban responden sebesar 56,4 % atau 

50 responden.sedangkan responden yang menjawab sudah sesuai 30,7% atau 30 

responden maka dapat disimpulkan bahwa penempetan kerja karyawan bagian 

produksi PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan cukup sesuai dengan SK yang 

diterima. 

Tabel 4.3  Kesesuaian Pekerjaan yang Dilakukan dengan Job Description / 
Gambaran Pekerjaan 

No Pekerjaan yang dilakukan  Frekuensi Prosentase 

1 Sudah Sesuai 21 20,8 % 
2 Cukup Sesuai 52 51,5 % 
3 Kurang Sesuai 25 24,8 % 
4 Tidak sesuai 3 3,0 % 
 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 
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Berdasarkan Tabel 4.3  dapat diketahui bahwa, 21 (20,8%) responden  

menjawab sudah sesuai, 52 (51,5%) responden menjawab cukup sesuai, 25 

(24,8%) responden menjawab kurang sesuai, sedangkan responden yang 

menjawab tidak sesuai 3 (3,0%). Hal ini dikarenakan karyawan / responden 

merasa bahwa gambaran pekerjaan dengan pekerjaan yang dijalani atau 

dibebankan cukup sesuai. 

Tabel 4.4  Kesesuaian Bidang Pekerjaan dan Tanggung Jawab dengan Tingkat 

Pendidikan. 

No 
Bidang pekerjaan dan 

tanggung jawab 
Frekuensi Prosentase 

1 Sudah Sesuai 18 17,8 % 

2 Cukup Sesuai 45 44,6 % 

3 Kurang Sesuai 34 33,7 % 

4 Tidak sesuai 4 4,0  % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.4  mengenai kesesuaian Bidang pekerjaan dan 

tanggung jawab dengan tingkat pendidikan, responden yang menjawab sudah 

sesuai 18 (17,8 %), responden yang menjawab cukup sesuai 45 (44,6%) dan 

responden yang menjawab kurang sesuai 34 (33,7 %) sedangkan responden yang 

menjawab tidak sesuai 4 (4,0 %). Hal ini menunjukkan responden / karyawan 

merasa bidang pekerjaan dan tanggung jawabnya di bagian produksi PT. 

DUPANTEX Kab Pekalongan cukup sesuai.Hal ini disebabkan  PT. DUPANTEX 

selalu memperhatikan tingkat pendidikan karyawan dengan bidang pekerjaan dan 

tanggung jawab yang sekarang menjadi tugasnya. 
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Tabel 4.5  Jabatan Rangkap di Perusahaan 

No Jabatan rangkap   Frekuensi  Prosentase 

1 Tidak ada 27 26,7 % 

2 Ada 1 karyawan 47 46,5 % 

3 Ada 2 karyawan 23 22,8 % 

4 Ada 3 karyawan 4 4,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa, 27 (26,7 %) responden  

menjawab tidak ada, 47 (46,5 %) responden menjawab ada 1 karyawan, 23 

(22,8%) responden menjawab ada 2 karyawan, sedangkan responden yang 

menjawab ada 3 karyawan 4 (4,0 %). Hal ini menunjukkan bahwa pembagian 

kerja pada perusahaan masih kurang baik karena masih adanya karyawan yang 

mempunyai jabatan rangkap hal ini dapat menyebabkan konsentrasi yang terpecah 

sehingga tidak mendapat hasil kerja yang maksimal. 

Tabel 4.6  Kesesuaian Tugas Pekerjaan dan Tanggung Jawab dengan Job 

Training. 

No 
Tugas pekerjaan dan 

tanggung jawab 
Frekuensi Prosentase 

1 Sudah Sesuai 34 33,7 % 

2 Cukup Sesuai 39 38,6 % 

3 Kurang Sesuai 27 26,7 % 

4 Tidak sesuai 1 1,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 
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Berdasarkan Tabel 4.6 mengenai kesesuaian Tugas pekerjaan dan 

tanggung jawab dengan job training, responden yang menjawab sudah sesuai     

34 (33,7 %), responden yang menjawab cukup sesuai 39 (38,6 %) dan responden 

yang menjawab kurang sesuai 27 (26,7 %) sedangkan responden yang menjawab 

tidak sesuai 1 (1,0 %). Hal ini disebabkan karyawan / responden merasa bahwa 

tugas pekerjaan dan tanggungjawab yang dihadapi sekarang cukup sesuai dengan  

job training / latihan pekerjaan yang pernah diterima. 

Tabel 4.7  Lama Pengalaman Kerja  

No Lama pengalaman kerja   Frekuensi  Prosentase 

1 Lebih dari  1 tahun 15 14,9 % 

2 6 bulan- 1 tahun 54 53,5 % 

3 Kurang dari 6 bulan 30 29,7 % 

4 Belum pernah 2 2,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa, 15 (14,9 %) responden  

menjawab lebih dari 1 tahun, 54 (53,5 %) responden menjawab 6 bulan - 1 tahun , 

30 (29,7 %) responden  menjawab kurang dari 6 bulan, sedangkan responden yang 

menjawab belum pernah 2 (2,0 %). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan / 

responden yang bekerja di PT. DUPANTEX bagian produksi dalam 

melaksanakan tudas pekerjaan dan tanggung jawab yang sekarang dikerjakan 

cukup berpengalaman. 
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Tabel 4.8  Kesesuaian Beban Kerja dengan Ketrampilan . 

No Beban kerja Frekuensi  Prosentase 

1 Sudah Sesuai 15 14,9 % 

2 Cukup Sesuai 54 53,5 % 

3 Kurang Sesuai 31 30,7 % 

4 Tidak sesuai 1 1,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai kesesuaian Beban kerja dengan 

ketrampilan, responden yang menjawab sudah sesuai 15 (14,9  %), responden 

yang menjawab cukup sesuai 54 (53,5 %) dan responden yang menjawab kurang 

sesuai 31 (30,7 %) sedangkan responden yang menjawab tidak sesuai 1 (1,0 %). 

Kondisi ini menunjukkan adanya beban kerja yang cukup sesuai dengan 

ketrampilan yang dimiliki para responden / karyawan. 

Tabel 4.9  Kesesuaian Beban Kerja dengan Pembagian Kerja  

No Beban kerja Frekuensi  Prosentase 

1 Sudah sesuai 25 24,8 % 

2 Cukup sesuai 50 49,5 % 

3 Kurang  sesuai 22 21,8 % 

4 Tidak sesuai 4 4,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

 
Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa, 25 (24,8 %) responden  

menjawab sudah sesuai, 50 (49,5 %) responden menjawab cukup sesuai, 22 

(21,8%) responden menjawab kurang sesuai, sedangkan responden yang 
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menjawab tidak sesuai 4 (4,0 %). Hal ini dikarenakan sebagian besar responden 

merasakan bahwa beban pekerjaan yang mereka emban sudah dikelompokkan 

cukup sesuai dengan pembagian kerja. 

Tabel 4.10  Penyelesaian Pekerjaan dengan Meminta Bantuan Rekan Sekerja . 

No Bantuan rekan sekerja Frekuensi  Prosentase 

1 Tidak pernah 13 12,9 % 

2 Kadang-kadang 51 50,5 % 

3 Sering 31 30,7 % 

4 Selalu 6 5,9 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.10 mengenai penyelesaian pekerjaan dengan 

meminta bantuan rekan sekerja, responden yang menjawab tidak pernah 13 

(12,9%), responden yang menjawab kadang-kadang 51 (50,5 %)dan responden 

yang menjawab sering 31 (30,7 %) sedangkan responden yang menjawab selalu   

6 (5,9 %). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan / responden dalam 

menyelesaikan tugasnya kadang- kadang meminta bantuan rekan sekerja hal ini 

disebabkan kurang maksimalnya karyawan dalam menyelesaikan pekerjaanya 

sendiri. 

Tabel 4.11  Ketidakmampuan Penyelesaian  Beban Kerja yang Terlalu Banyak  

No Ketidakmampuan Frekuensi  Prosentase 

1 Tidak pernah 19 18,8 % 

2 1 kali dalam seminggu 49 48,5 % 

3 2 kali dalam seminggu 32 31,7 % 

4 Lebih dari 3 kali seminggu 1 1,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa,19 (18,8 %) responden  

menjawab tidak pernah, 49 (48,5 %) responden menjawab 1 kali dalam seminggu,  

32 (31,7 %) responden  menjawab 2 kali dalam seminggu, sedangkan responden 

yang menjawab lebih dari 3 kali seminggu 1 (1,0  %). Hal ini menunjukkan bahwa 

responden karyawan merasa mampu menyelesaikan pekerjaannya walaupun 

beban kerja terlalu banyak 

Tabel 4.12 Kesesuaian Pengelompokan Karyawan dengan Spesialisasi Kerja . 

No Pengelompokan 
karyawan Frekuensi Prosentase 

1 Sudah sesuai 23 22,8 % 

2 Cukup sesuai 51 50,5 % 
3 Kurang sesuai 23 22,8 % 
4 Tidak sesuai 4 4,0 % 
 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.12 mengenai kesesuaian pengelompokan karyawan 

dengan spesialisasi kerja, responden yang menjawab sudah sesuai 23 (22,8 %), 

esponden yang menjawab cukup sesuai 51 (50,5 %) dan responden yang 

menjawab kurang sesuai 23 (22,8 %) sedangkan responden yang menjawab tidak 

sesuai 4 (4,0 %). Hal ini menunjukkan bahwa pengelompokkan karyawan pada 

PT . DUPANTEX  Kab Pekalongan  cukup sesuai dengan spesialisasi kerja yang 

dimiliki 

Tabel 4.13  Kesesuaian Tugas Pekerjaan dengan Spesialisasi Kerja  

No Tugas pekerjaan Frekuensi Prosentase 
1 Sudah sesuai 21 20,8 % 

2 Cukup sesuai 50 49,5 % 
3 Kurang sesuai 28 27,7 % 
4 Tidak sesuai 2 2,0 % 
 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 
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Berdasarkan Tabel 4.13  dapat diketahui bahwa , 21 (20,8 %) responden  

menjawab sudah sesuai, 50 (49,5 %) responden menjawab cukup sesuai, 28 

(27,7%) responden menjawab kurang sesuai, sedangkan responden yang 

menjawab tidak sesuai 2 (2,0 %). Kondisi ini menunjukkan bahwa tugas 

pekerjaan dengan spesialisasi kerja cukup sesuai. Hal ini dikarenakan PT . 

DUPANTEX Kab Pekalongan memperhatikan kesesuaian tugas pekerjaan dengan 

spesialisasi kerja sehingga karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik. 

Tabel 4.14  Menyikapi Tugas dari Atasan Diluar Tugas Pekerjaan. 

No Menyikapi tugas Frekuensi  Prosentase 

1 Tugas langsung dikerjakan 

walaupun pekerjaan belum selesai

20 19,8 % 

2 Menunda tudas sampai pekerjaan 

selesai 

52 51,5 % 

3 Meminta bantuan rekan sekerja 

untuk menyelesaikan tugas 

27 26,7 % 

4 Menolak mengerjakan tugas 2 2,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.14  responden yang menjawab tugas langsung 

dikerjakan walaupun pekerjaan belum selesai 20 (19,8 %), responden yang 

menjawab menunda tugas sampai pekerjaan selesai 52 (51,5 %) dan responden 

yang menjawab meminta bantuan rekan sekerja untuk menyelesaikan tugas 27 

(26,7 %) sedangkan responden yang menjawab menolak mengerjakan tugas 2 

(2,0%). Hal ini menunjukkan kepatuhan responden / karyawan PT.DUPANTEX 

Kabupaten Pekalongan bagian produksi terhadap atasan tinggi hal ini dikarenakan 

adanya sanksi bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan perusahaan. 
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Tabel 4.15 Macam Pekerjaan yang Harus Dikerjakan  . 

No Macam pekerjaan Frekuensi  Prosentase 

1 1 macam 20 19,8 % 

2 2 macam 48 47,5 % 
3 3 macam 30 29,5 % 
4 Lebih dari 3 macam 3 3,0 % 
 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.15 mengenai macam pekerjaan yang harus 

dikerjakan di perusahaan, responden yang menjawab 1 macam 20 (19,8 %), 

responden yang menjawab 2 macam 48 (47,5 %) dan responden yang menjawab 3 

macam 30 (29,5 %) sedangkan responden yang menjawab lebih dari 3 macam 3      

(3,0 %).Hal ini dikarenakan adanya pembagian kerja yang baik sehingga sebagian 

besar karyawan / responden hanya melakukan satu macam pekerjaan. 

 

4.1.2.2 Variabel Efektifitas Kerja (Y) 

Tanggapan responden / karyawan PT. DUPANTEX bagian produksi 

Kabupaten Pekalongan dalam hal efektivitas kerja dapat dilihat dalam tabel-tabel 

berikut: 

Tabel 4.16  Interaksi dengan Rekan Sekerja  

No Interaksi dengan rekan sekerja Frekuensi  Prosentase 

1 Selalu berinteraksi dengan siapa 
saja 

22 21,8 % 

2 Dapat berinteraksi tapi melihat 
kondisi 

50 49,5 % 

3 Kadang dapat berinteraksi 
tergantung suasana hati 

28 27,7 % 

4 Tidak dapat berinteraksi karena 
pendiam 

1 1,0 

 Total 101 100 % 
Sumber data primer yang sudah diolah,2005 
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Berdasarkan Tabel 4.16 mengenai interaksi dengan rekan sekerja dapat 

diketahui bahwa, 22 (21,8 %) responden  menjawab selalu berinteraksi dengan 

siapa saja, 50 (49,5 %) responden menjawab dapat berinteraksi tetapi melihat 

kondisi, 28 (27,7 %) responden  menjawab kadang dapat berinteraksi tergantung 

suasana hati, sedangkan responden yang menjawab tidak dapat berinteraksi karena 

pendiam 1 (1,0%). Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang baik antar 

karyawan sehingga para karyawan terkondisikan  untuk berinteraksi dengan rekan 

sekerja. 

Tabel 4.17  Hubungan dengan Rekan Sekerja . 

No 
Hubungan dengan rekan 

sekerja 
Frekuensi Prosentase 

1 Baik-baik saja tanpa masalah 22 21,8 % 

2 Biasa saja 51 50,8 % 

3 Baik bila ada sesuatu 25 24,8 % 

4 Acuh tak acuh 3 3,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa, responden yang menjawab 

baik-baik saja tanpa masalah 22 (21,8 %), responden yang menjawab biasa saja  

51 (50,8 %)dan responden yang menjawab baik bila ada sesuatu 25 (24,8 %) 

sedangkan responden yang menjawab acuh tak acuh 3 (3,0%). Hal ini dikarenakan 

adanya saling menghargai antar karyawan / responden sehingga menimbulkan 

hubungan yang baik 
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Tabel 4.18  Hambatan/ Kesulitan dalam Menyelesaikan Pekerjaan  

No Hambatan Frekuensi  Prosentase 

1 Tidak pernah 20 19,8 % 

2 1 kali dalam seminggu 45 44,6 % 

3 2 kali dalam seminggu 24 23,8 % 

4 Lebih dari 2 kali seminggu 2 2,0 % 

 Total 91 90,1 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.18 mengenai hambatan / kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaan dapat diketahui bahwa, 20 (19,8%) responden  

menjawab tidak pernah, 45 (44,6 %) responden menjawab 1 kali dalam seminggu, 

24 (23,8 %) responden  menjawab 2 kali dalam seminggu, sedangkan responden 

yang menjawab lebih dari 2 kali seminggu 2 (2,0 %). Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaanya  kadang-kadang merasa kesulitan hal 

ini dikarenakan beban kerja yang banyak. 

Tabel 4.19  Meminta Bantuan Kepada Rekan Sekerja . 

No 
Meminta bantuan dengan 

rekan sekerja 
Frekuensi Prosentase 

1 Tidak pernah 19 18,8 % 

2 1 kali dalam seminggu 45 44,6 % 

3 2 kali dalam seminggu 35 34,7 % 

4 Lebih dari 2 kali seminggu 2 2,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa, responden yang menjawab 

tidak pernah 19 (18,8 %), responden yang menjawab 1 kali dalam seminggu 45 



 57

(44,6 %) dan responden yang menjawab 2 kali dalam seminggu 35 (34,7%) 

sedangkan responden yang menjawab lebih dari 2 kali seminggu 2 (2,0 %). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa karyawan / responden 1 kali dalam  seminggu 

meminta batuan kepada rekan sekerja dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini 

dikarenakan beban kerja yang banyak dan kurang mampu memanfaatkan waktu 

yang tersedia. 

Tabel 4.20  Pemberian Bantuan Kepada Rekan Sekerja . 

No 
Pemberian bantuan kepada 

rekan sekerja 
Frekuensi Prosentase 

1 Tidak pernah 18 17,8 % 

2 1 kali dalam seminggu 55 54,5 % 

3 2 kali dalam seminggu 24 23,8 % 

4 Lebih dari 2 kali seminggu 4 4,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2005  

Berdasarkan Tabel 4.20 mengenai pemberian bantuan kepada rekan 

sekerja dapat diketahui bahwa, 18 (17,8 %) responden  menjawab tidak pernah 55   

(54,5 %) responden menjawab 1 kali dalam seminggu, 24 (23,8 %) responden  

menjawab 2 kali dalam seminggu, sedangkan responden yang menjawab lebih 

dari 2 kali seminggu 4 (4,0 %). Hal ini dikarenakan sudah adanya kesadaran yang 

cukup dari tiap individu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-

baiknya sehingga tidak terlalu mengandalkan bantuan rekan sekerja dalam 

menyelesaikan tugasnya. 
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Tabel 4.21  Hasil Pekerjaan yang Dicapai. 

No Hasil pekerjaan Frekuensi  Prosentase 

1 Memuaskan 18 17,8 % 

2 Cukup memuaskan 55 54,5 % 

3 Kurang memuaskan 24 23,8 % 

4 Tidak memuaskan 4 4,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui bahwa, responden yang menjawab 

memuaskan 18 (17,8 %), responden yang menjawab cukup memuaskan 55 

(54,5%) dan responden yang menjawab kurang memuaskan 24 (23,8 %) 

sedangkan responden yang menjawab tidak memuaskan 4 (4,0 %). Hal ini 

menunjukkan bahwa responden / karyawan dapat menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab atas pekerjaanya sehingga responden / karyawan merasa puas 

dengan hasil kerja yang telah dicapai. 

Tabel 4.22  Imbalan yang Diterima . 

No Imbalan yang diterima Frekuensi Prosentase 

1 Memuaskan 20 19,8 % 

2 Cukup memuaskan 45 44,6 % 

3 Kurang memuaskan 30 29,7 % 

4 Tidak memuaskan 6 5,9 % 

 Total 101 100 % 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2005  

Berdasarkan Tabel 4.22 mengenai imbalan yang diterima dapat diketahui 

bahwa, 20 (19,8 %) responden  menjawab memuaskan 45 (44,6 %) responden 

menjawab cukup memuaskan 30 (29,7 %) responden menjawab kurang 
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memuaskan, sedangkan responden yang menjawab tidak memuaskan 6 (5,9 %). 

Hal ini menunjukkan bahwa imbalan / gaji yang diberikan perusahaan kepada 

responden / karyawan PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan bagian produksi 

sesuai dengan tenaga dan hasil kerja yang telah dipakai. Hal ini disebabkan PT. 

DUPANTEX memperhatikan kesejahteraan karyawan yang bekerja dalam 

perusahaannya. 

Tabel 4.23.  Pimpinan Memuji Hasil Pekerjaan . 

No Pimpinan Memuji Frekuensi Prosentase 

1 Lebih dari 2 kali seminggu 0 0 % 

2 2 kali seminggu 1 1,0 % 

3 1 kali seminggu 100 99,0 % 

4 Tidak pernah memuji 0 0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat diketahui bahwa, responden yang menjawab 

lebih dari 2 kali seminggu tidak ada (0 %), responden yang menjawab 2 kali 

seminggu 1 (1,0 %) dan responden yang menjawab 1 kali seminggu 100 (99,0 %) 

sedangkan responden yang menjawab tidak pernah memuji  tidak ada (0 %). Hal 

ini menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan kurang memberikan pujian 

terhadap karyawan / responden, karena dalam  perusahaan ada jarak antara 

pimpinan dengan karyawan sehingga interaksi antara atasan dengan bawahan 

kurang terjalin dengan baik. 
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Tabel 4.24  Keluhan Pimpinan Terhadap Hasil Pekerjaan . 

No Keluhan pimpinan Frekuensi Prosentase 

1 Tidak pernah 20 19,8 % 

2 1 kali dalam seminggu 54 53,5 % 

3 2 kali dalam seminggu 24 23,8 % 

4 Lebih dari 2 kali seminggu 3 3,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2005  

Berdasarkan Tabel 4.24 mengenai Keluhan pimpinan terhadap hasil 

pekerjaan  dapat diketahui bahwa, 20 (19,8 %) responden  menjawab tidak pernah 

mengeluh 54 (53,5 %) responden menjawab 1 kali dalam seminggu 24 (23,8 %) 

responden menjawab 2 kali dalam seminggu, sedangkan responden yang 

menjawab lebih dari 2 kali seminggu 3 (3,0 %). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

keluhan pimpinan terhadap hasil pekerjaan karyawan tinggi  hal ini dikarenakan 

responden / karyawan PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan bagian produksi   

bekerja kurang sesuai dengan tujuan dan standar perusahaan 

Tabel 4.25  Penyelesaian Pekerjaan. 

No Penyelesaian Pekerjaan Frekuensi Prosentase 

1 Selalu tepat waktu 17 16,8 % 

2 Sering tepat waktu 55 54,5 % 

3 Kadang-kadang tepat waktu 28 27,7 % 

4 Tidak pernah tepat waktu 1 1,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 

Berdasarkan Tabel 4.25 dapat diketahui bahwa, responden yang menjawab 

selalu tepat waktu 17 (16,8 %), responden yang menjawab sering tepat waktu 55 

(54,5 %) dan responden yang menjawab kadang-kadang tepat waktu 28 (27,7 %) 

sedangkan responden yang menjawab tidak pernah tepat waktu 1 (1,0 %). Kondisi 
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ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pekerjaanya responden / karyawan 

merasa sering tepat waktu, hal ini dikarenakan sudah adanya kesadaran untuk 

mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan perusahaan. 

Tabel 4.26  Kesesuaian Hasil Pekerjaan Dengan Tujuan . 

No Kesesuaian hasil pekerjaan Frekuensi Prosentase 

1 Selalu sesuai tujuan 26 25,7 % 

2 Sering sesuai tujuan 48 47,5 % 

3 Kadang-kadang sesuai tujuan 25 24,8 % 

4 Tidak pernah sesuai tujuan 2 2,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2005  

Berdasarkan Tabel 4.26 mengenai Kesesuaian hasil pekerjaan dengan 

tujuan  dapat diketahui bahwa, 26 (25,7 %) responden  menjawab selalu sesuai 

tujuan 48 (47,5 %) responden menjawab sering sesuai tujuan 25 (24,8 %) 

responden  menjawab kadang-kadang sesuai tujuan, sedangkan responden yang 

menjawab tidak pernah sesuai tujuan 2 (2,0 %). Hal ini menunjukkan bahwa  

responden / karyawan merasa setiap hasil pekerjaan yang telah dicapai sesuai 

dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini disebabkan karyawan 

menganggap apa yang dikerjakan sudah maksimal. 

Tabel 4.27 Intensitas Pujian Pimpinan  Terhadap Hasil Kerja Karyawan 

No Intensitas pujian Frekuensi Prosentase 

1 Sering 20 19,8 % 

2 Kadang-kadang 54 53,5 % 

3 Sangat jarang 24 23,,8 % 

4 Tidak pernah  3 3,0 % 

 Total 101 100 % 

Sumber data primer yang sudah diolah,2005 
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Berdasarkan Tabel 4.27 dapat diketahui bahwa, responden yang menjawab 

sering 20 (19,8 %), responden yang menjawab kadang-kadang 54 (53,5 %) dan 

responden yang menjawab sangat jarang 24 (23,8 %) sedangkan responden yang 

menjawab tidak pernah 3 (3,0 %). Hal ini disebabkan kesadaran karyawan PT 

DUPANTEX bagian produksi Kabupaten Pekalongan tinggi atas tanggung jawab 

dan tugasnya.kesadaran karyawan untuk menghasilkan kerja yang baik sehingga 

kadang-kadang mendapat pujian dari pimpinan. 

Tabel 4.28  Intensitas Teguran Pimpinan dengan Hasil Kerja Karyawan 

No Intensitas teguran Frekuensi Prosentase 

1 Tidak pernah 16 15,8 % 

2 Sangat jarang 52 51,5 % 

3 Kadang-kadang  29 28,7 % 

4 Sering 3 3,0 % 

 Total 100 99,0 % 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2005  

Berdasarkan Tabel 4.28 mengenai Intensitas teguran pimpinan dengan 

hasil kerja karyawan dapat diketahui bahwa, 16 (15,8 %) responden  menjawab 

tidak pernah 52 (51,5 %) responden menjawab sangat jarang 29 (28,7 %) 

responden menjawab kadang-kadang, sedangkan responden yang menjawab 

sering 3 (3.0 %). Hal ini menunjukkan bahwa intensitas teguran pimpinan 

terhadap hasil kerja karyawan sangat jarang, karena karyawan di bagian produksi 

PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan sudah menjalankan tugas dan 

kewajibannya dengan baik yang secara langsung berhubungan dengan hasil 

produksi yang memuaskan dan sesuai dengan standar perusahaan. 
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4.1.3 Analisis Regresi. 

Analisis Regresi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari 

hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel sehingga kita dapat menafsirkan 

tentang variabel-variabel yang satu apabila variabel yang lain sudah diperoleh. 

1. Uji regresi linier sederhanaUntuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh  variabel bebas yaitu Pembagian kerja (X) terhadap variabel 

terikat yaitu Efektivitas kerja karyawan (Y).  

Tabel. 4.29   Ringkasan Perhitungan Analisis Regresi antara 

Pembagian Kerja terhadap Efektivitas Kerja Karyawan bagian 

Produksi PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan 

Keterangan  Nilai 

Konstanta 

Pembagian kerja  

F hitung 

R 

r² 

26,446 

0,242 

6,795 

0,253 

0,064 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2005  

Dari Tabel 4.29  didapatkan persamaan garis linier sederhana dengan 

menggunakan koefisien standar sebagai berikut : 

Y=   26,446 + 0,242 X         

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa 

a. Nilai a = 26,446 Menunjukkan besarnya efektivitas kerja yang 

meningkat 26,446 dengan asumsi bahwa pembagian kerja tidak 

dilakukan. 
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b. Nilai koefisien regresi pembagian kerja sebesar 0,242            

mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas kerja. Hal ini 

dapat  dipertegas kembali  bahwa pembagian kerja karyawan akan 

meningkat sebesar 1 point maka efektivitas kerja karyawan juga 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,242               . 

2. Uji F 

Untuk menguji antara variabel pembagian kerja (X) berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel efektivitas kerja (Y). 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan uji F  

Daerah kritis : 

a. Jumlah Responden (n) = 101 orang 

b. Jumlah variabel (k) = 1 

c. Taraf signifikasi α = 5 % 

d. Degree of freedom (df) =  n-k  =  101- 1 = 100 

e. Ftabel  = 3,94 

Hipotesis 

1. Ho : β = 0, (Ho diterima atau Ha ditolak) artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara Pembagian kerja (X) terhadap 

Efektivitas kerja (Y). 

2. Ha : β > 0, (Ho ditolak atau Ha diterima) artinya ada pengaruh 

yang signifikan antara Pembagian kerja (X) terhadap Efektivitas 

kerja (Y). 

 



 65

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Bila Fhitung < Ftabel, maka berada pada daerah Ho diterima 

b.  Bila Fhitung > Ftabel, maka berada pada daerah Ho ditolak 

Dari perhitungan dengan menggunakan Uji F (ANOVA) didapatkan 

angka Fhitung sebesar 6,795 > Ftabel (3,94) maka terdapat pada daerah 

Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dan positif antara Pembagian kerja (X) 

terhadap Efektivitas kerja(Y)  

 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model pada variabel bebas yaitu Pembagian kerja dalam 

menerangkan variasi variabel terikat (Efektivitas kerja) 

Predictor : Pembagian kerja  

Dari Tabel Uji regresi didapatkan angka koefisien determinasi (R 

Square) Sebesar 0,064. Hal ini berarti bahwa variabel pembagian kerja 

memiliki kontribusi sebesar 6,4 % untuk menjelaskan Efektivitas kerja 

karyawan. Sedangkan sisanya (100% - 0,064 = 0,936 %) dijelaskan 

oleh sebab lain diluar variabel yang diketahui. 
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4.2 PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara Pembagian kerja terhadap Efektivitas 

kerja karyawan bagian Produksi PT. DUPANTEX Kab. Pekalongan. Hal ini 

terlihat dari hasil regresi sederhana dimana diperoleh Persamaan Y = 26,446 + 

0,242X yang berarti bahwa : 

Dalam persamaan tersebut diketahui konstanta sebesar 26,446 yang 

berarti tanpa ada Pembagian kerja maka skor untuk Efektivitas kerja karyawan 

sebesar 26,446. 

Dalam perhitungan mencari besarnya pengaruh Pembagian kerja 

karyawan bagian produksi PT. DUPANTEX  Kab. Pekalongan, menunjukan 

adanya pengaruh yang signifikan, hal ini terbukti dari analisis varians yang 

diperoleh Fhitung = 6,795 >Ftabel  = 3,94. 

Pada α = 5% dengan dk Pembilang = 1 dan dk Penyebut = n-k = 100. 

Berdasarkan Persamaan regresi sederhana yang diperoleh dimana 

koefisien regresi b bertanda positif maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara Pembagian kerja terhadap Efektivitas kerja. 

Bentuk pengaruh yang diperoleh dari persamaan tersebut adalah jika variabel 

Pembagian kerja ditingkatkan sebesar satu point maka akan diikuti dengan 

meningkatnya Efektivitas kerja sebesar 0,242, sebaliknya jika skor variabel 

Pembagian kerja menurun satu point maka akan diikuti dengan menurunnya 

Efektivitas kerja sebesar 0,242. 
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Keeratan hubungan antara Pembagian kerja terhadap Efektivitas kerja 

karyawan adalah 0,253 harga koefisien korelasi yang bertanda positif tersebut 

menunjukkan adanya hubungan positif antara Pembagian kerja dengan 

Efektivitas kerja karyawan. Dengan demikian semakin baik Pembagian kerja 

maka akan semakin tinggi efektivitas kerja karyawan dan sebaliknya semakin 

rendah Pembagian kerja maka akan semakin menurun Efektivitas kerja 

karyawan. 

Besarnya pengaruh Pembagian kerja terhadap Efektifitas kerja 

karyawan (R2) adalah 0,064 atau 6,4 %, hal ini menunjukkan bahwa 

Pembgian kerja mempunyai pengaruh cukup terhadap Efektivitas kerja. 

Sedangkan sisanya yaitu 0,936 atau sebesar 93,6 % Efektivitas kerja 

dipengaruhi oleh variabel lain dan lebih besar pengaruhnya dari pada 

Pembagian kerja, variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

misalnya: Disiplin, Unity of commond (kesatuan perintah), authority and 

responsibilty  (wewenang dan tanggung jawab), stability of tenure of 

personnel (kestabilan masa kerja pegawai/karyawan).  

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan didukung pula dengan hasil 

analisis deskriptif presentase dimana Efektivitas kerja merupakan 

perbandingan hasil nyata yang diperoleh karyawan dengan satuan kerja. 

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa karyawan bagian produksi PT. 

DUPANTEX Kabupaten Pekalongan tergolong baik. Hal ini dikarenakan 

kemampuan dari pekerja itu sendiri serta ditunjang dengan sarana yang baik 

sehingga pekerja merasa tentang dan aman dalam bekerja.  
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Sarana pendukung adalah Pembagian kerja di mana hasil perhitungan 

analisis persentase diketahui bahwa Pembagian kerja yang ada bagi karyawan 

bagian produksi PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan tergolong baik. Hal 

ini disebabkan perusahaan berusaha mewujudkan Pembagian kerja yang 

sesuai bagi karyawan dengan tidak meninggalkan syarat-syarat Pembagian 

kerja yang baik. Hal ini tampak pada beberapa indikator yang digunakan 

dalam peneltian ini: 

Indikator penempatan kerja dalam kategori baik. Hal ini nampak pada 

kondisi penempatan kerja yang diemban karyawan cukup sesuai dengan SK 

yang diterima, pekerjaan yang dilakukan karyawan juga cukup sesuai dengan 

job description atau gambaran pekerjaan sehingga tidak menimbulkan rasa 

kecewa, bidang pekerjaan dan tanggung jawab cukup sesuai dengan tingkat 

pendidikan yang dimiliki. Sedangkan mengenai jabatan rangkap dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kebanyakan responden masih ada, 

hal ini dapat menyebabkan hasil pekerjaan yang dicapai kurang masikmal 

karena kosentrasi karyawan akan bercabang. Latihan kerja atau job training 

cukup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, pengalaman kerja sudah 

cukup memadai untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan tanggung jawab 

yang diemban dibagian produksi PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan. 

Dengan penempatan kerja yang baik serta sesuai dengan bidang ketrampilan 

yang dimiliki karyawan akan meningkatkan efektivitas kerja. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa beban kerja 

termasuk dalam kategori baik dengan asumsi bahwa beban kerja yang ada 
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cukup sesuai dengan tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan, beban 

kerja yang ada sudah dikelompokan cukup sesuai dengan pembagian kerja. 

Mengenai bantuan rekan sekerja kebanyakan responden menjawab kadang-

kadang meminta bantuan, hal ini menunjukan bahwa karyawan masih kurang 

isa menyikapi tugasnya sehingga tidak dapat memaksimalkan tenaga dan 

ketrampilan yang dimiliki. Sedangkan kemampuan karyawan dalam 

menyelesaiakan beban pekerjaan yang terlalu banyak tergolong dalam 

keadaan baik.  

Indikasi spesialisasi kerja dalam penelitian ini dikategorikan baik. 

Dengan asumsi bahwa dibagian produksi PT. DUPANTEX Kabupaten 

Pekalongan spesialisasi yang ada cukup sesuai dengan pengelompokan 

karyawan dan pelaksanaan tugas pekerjaan cukup sesuai dengan keahlian. 

Indikator kemampuan menyesuaikan diri (keluwesan) dalam kategori 

baik. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan pekerjaan karyawan dapat 

berinteraksi dengan rekan sekerja karena antar karyawan mempunyai 

hubungan yang baik, dan dalam menyelesaikan pekerjaannya karyawan 

kadang-kadang mengalami hambatan. Sedangkan bantuan yang diberikan 

kepada rekan sekerja dan bantuan yang diterima dari rekan sekerja tergolong 

sangat jarang atau satu kali dalam seminggu. 

Indikator kepuasan kerja dalam penelitian ini dikategorikan tinggi, 

dengan asumsi hasil pekerjaan yang telah dicapai dan imbalan yang diterima 

sudah cukup memuaskan, namun pimpinan jarang memberikan perhatian, 



 70

pujian, dan penghargaan pada karyawan sedangkan pimpinan kadang-kadang 

mengeluh terhadap hasil pekerjaan karyawan. 

Indikator prestasi kerja dalam kategori tinggi. Hal ini nampak pada 

karyawan dibagian produksi PT. DUPANTEX Kabupaten Pekalongan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya dan hasil yang dicapai 

cukup sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Sedangkan terhadap hasil 

kerja karyawan pimpinan jarang memuji dan sangat jarang menegur. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Berdasarkan analisis deskriptif variabel pembagian kerja dalam kategori 

baik dan variabel efektivitas kerja dalam kategori baik sesuai dengan 

standar perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dari variabel pembagian kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan bagian produksi PT. 

DUPANTEX Kabupaten Pekalongan sebesar 6,4%  dan hipotesis diterima. 

 

SARAN-SARAN  

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan hasil jawaban responden tentang jabatan rangkap dalam 

perusahaan ,dapat diketahui bahwa masih ada karyawan yang mengemban 

dua jabatan sekaligus, sehingga dalam melaksanakan tugasnya ada salah 

satu tanggung jawab yang terabaikan. Seharusnya hal semacam ini 

dihindari agar prestasi tenaga kerja baik dan hasil produksi akan 

meningkat, sehingga profitabilitas perusahaan juga meningkat.  

b. Berdasarkan analisis jawaban dari responden dapat diketahui bahwa 

pimpinan jarang memberikan  pujian maupun teguran pada karyawan oleh 

karena itu seyogyanya pimpinan lebih sering memberi pujian serta teguran 

sehingga karyawan merasa keberadaanya dihargai. 
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