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ABSTRAK 

 

Ratih Widi Lestari. 2011. Pengaruh Upah, Tingkat pendidikan Dan Teknologi 

Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Kecap Di Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Y. Titik Haryati, M.Si. Pembimbing 

II Dr. Hj. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si. 

Kata kunci : Upah, Tingkat Pendidikan, Teknologi, Produktivitas  

 Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada pada sektor industri, merupakan 

kunci keberhasilan pencapaian tujuan pada sektor industri tersebut. Berhasil tidaknya 

suatu organisasi kerja dalam mencapai tujuan akan tergantung pada unsur manusianya, 

termasuk tenaga kerja pada industri Kecap yang ada di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

Selain kualitas sumber daya manusia yang harus diperhatikan, perlu diperhatikan pula 

faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja, yaitu faktor 

upah, tingkat pendidikan dan teknologi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh upah, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap 

produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten pati. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara upah, 

tingkat pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja. 

Populasi penelitian ini berjumlah 90 tenaga kerja, sampel yang digunakan 

sebanyak 70 yang diambil dari bagian produksinya saja. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner, interview atau wawancara dan dokumentasi. Kuesioner 

pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upah, 

tingkat pendidikan dan teknologi yang diperoleh dari responden yang berjumlah 70 

tenaga kerja. Metode wawancara digunakan untuk mengambil data mengenai upah, 

tingkat pendidikan dan teknologi. Data ini diambil dari pemilik industri Kecap di 
Kecamatan pati Kabupaten Pati. Metode dokumentasi yakni berupa foto-foto pada saat 

proses produksi berlangsung sampai menghasilkan kecap siap jual.  

Berdasarkan penelitian ada pengaruh positif upah terhadap produktivitas tenaga 

kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati, ditunjukan dari hasil t 

hitung  sebesar 1,0306 dengan probabilitas sebesar 0,3065. Nilai t hitung variabel upah 

kurang dari t tabel (1,0306 < 1,667) dan tidak signifikan pada taraf 5%. Tingkat 

pendidikan merupakan penjelas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

diketahui t hitung sebesar 6,1749 dan signifikan pada taraf 5% yang ditunjukan oleh 

probabilitas sebesar 0,0000. Variabel teknologi merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja diketahui t hitung sebesar 52,7167 dan signifikan 

pada taraf 5%. 

Kesimpulan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel upah, tingkat 

pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja. Saran dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah : 1) Pemilik industri kecap hendaknya memperhatikan 

pemberian upah bagi para pekerja agar tenaga kerja termotivasi untuk menunjang untuk 

menunjang produktivitas kerjanya. 2) Pengusaha memberikan pengawasan dan motivasi 
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terhadap semua tenaga kerjanya dalam hal keahlian yang dimiliki, keahlian yang 

dimiliki dapat meningkatkan produktivitas kerja. 3) Pengusaha kecap harus 

meningkatkan teknologi dan untuk pengusaha yang masih menggunakan teknologi 

sederhana agar beralih ke teknologi modern karena hal ini dapat mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja sekaligus membantu dan meringankan proses produksi 

sehingga produksi kecap akan lebih mudah, dan cepat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi menuntut bangsa kita untuk maju mengejar ketertinggalannya di 

semua sektor. Sektor industri merupakan salah satu sektor utama sebagai mesin 

penggerak ekonomi nasional. Pembangunan di sektor industri merupakan salah satu 

prioritas pembangunan ekonomi, dengan tetap memperhatikan pembangunan di sektor 

yang lainnya. Pembangunan industri diharapkan mampu membawa perubahan mendasar 

dalam struktur ekonomi lainnya, sehingga kemajuan yang di capai oleh sektor industri 

akan diikuti kemajuan sektor lain. 

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada pada sektor industri, merupakan 

kunci keberhasilan pencapaian tujuan pada sektor industri tersebut. Berhasil tidaknya 

suatu organisasi kerja dalam mencapai tujuan akan tergantung pada unsur manusianya. 

Pada saat ini kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain kualitas sumber daya manusia yang 

harus diperhatikan, perlu diperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. Apabila faktor-faktor ini diperhatikan pihak 

industri, maka akan bermanfaat pula bagi industri tersebut dalam meningkatkan 

efisiensi industri.  

Bagi karyawan, dengan diperhatikannya kebutuhan yang diperlukan akan menjadi 

motivasi bagi dirinya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tingkah laku 

manusia dalam industri, sulit untuk diramalkan. Sebab tingkah laku ini muncul dari 

1 



2 

 

kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri sendiri serta sistem nilai yang sama dari diri 

individu yang berbeda. Faktor penentu dalam kelangsungan hidup suatu industri adalah 

faktor karyawan. Naik turunnya tingkat produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan 

oleh peran serta karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

karyawannya maka perusahaan harus mampu memberikan dorongan atau  rangsangan 

yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

Sektor industri memberikan kesempatan pada masyarakat yang diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah pengangguran. Dengan tumbuh dan berkembangnya 

sektor ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan cukup. Sumber daya manusia 

atau tenaga kerja harus menjadi pusat perhatian karena merupakan subyek dan obyek 

yang menentukan dan keterkaitannya sangat besar sebagai pendukung bagi 

kelangsungan suatu usaha. Tingkat produktivitas tenaga kerja per-jam dapat didasarkan 

pada nilai output dibagi jumlah tenaga kerja. Salah satu sektor industri di Kabupaten 

Pati yang dapat menyerap tenaga kerja adalah industri kecap. Berikut disajikan tabel 1.1 

persebaran industri kecap di Kecamatan Pati tahun 2009. 

Tabel 1.1 Persebaran Industri Kecap di Kabupaten Pati Tahun 2009 

No. Kecamatan Jumlah Industri Jumlah Tenaga Kerja 

1. Sukolilo 1 2 

2. Puncakwangi 2 11 

3. Juwana 6 24 

4. Jakenan 2 9 

5. Pati 6 143 

6. Wedarijaksa 1 3 

7. Trangkil 3 13 

8. Tayu 6 56 

9. Dukuhseti 1 5 

Jumlah 28 266 
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati tahun 2009. 

Berdasarkan Tabel 1.1 Persebaran industri kecap di Kabupaten Pati tahun 2009 

dapat dilihat bahwa industri kecap tersebar di 9 kecamatan dari 21 kecamatan di 
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Kabupaten Pati. Persebaran industri kecap di kecamatan-kecamatan tersebut juga 

bervariasi. Kecamatan Juwana, Pati dan Tayu merupakan 3 kecamatan dengan jumlah 

perusahaan industri kecap terbanyak, yaitu masing-masing 6 perusahaan industri kecap. 

Kecamatan Trangkil dengan jumlah industri kecap sebanyak 3 industri, Kecamatan 

Puncakwangi dan Jakenan masing-masing 2 industri kecap serta Kecamatan Sukolilo, 

Wedarijaksa dan Dukuhseti masing-masing 1 industri kecap. Dilihat dari jumlah tenaga 

kerjanya Kecamatan Pati, Tayu dan Juwono memiliki jumlah tenaga kerja paling 

banyak. Jumlah tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati sebanyak 143 orang 

dan merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain 

di Kabupaten Pati, sedangkan Kecamatan Tayu dengan jumlah tenaga kerja pada 

industri kecap sebanyak 56 serta Kecamatan Juwana dengan jumlah tenaga kerjanya 

sebanyak 24 orang. Berikut disajikan gambar 1.1 distribusi persentase tenaga kerja pada 

industri kecap di Kabupaten Pati tahun 2009. 

 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati tahun 2009. 

Berdasarkan gambar 1.1 distribusi persentase persebaran tenaga kerja pada 

industri kecap di Kabupaten Pati tahun 2009 diatas diketahui bahwa Kecamatan Pati 
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memiliki distribusi persentase paling besar, yaitu sebesar 54%. Kecamatan Tayu 

memiliki distribusi persentase terbesar kedua dengan distribusi persentase sebesar 21%, 

kemudian Kecamatan Juwana dengan distribusi persentase sebesar 9% dari total tenaga 

kerja pada industri kecap di Kabupaten Pati. Distribusi terendah ditunjukan oleh 

Kecamatan Sukolilo dan Wedarijaksa dengan distribusi persentase masing-masing 

sebesar 1%. 

Berdasarkan data tahun 2009 Kecamatan Pati merupakan kecamatan yang paling 

banyak terdapat industri kecap dengan 6 industri. Dengan banyaknya jumlah industri di 

kecamatan tersebut juga berpengaruh terhadap banyaknya jumlah tenaga kerja yang 

digunakan serta banyaknya kapasitas produksi yang akan dihasilkan. Berikut disajikan 

tabel 1.2 persebaran industri kecap di Kecamatan Pati tahun 2009. 

 

 

Tabel 1.2 Persebaran Industri Kecap di Kecamatan Pati Tahun 2009 

No. Nama Industri Jumlah Tenaga Kerja 
Kapasitas Produksi/Tahun 

(liter) 

1. Toyib 3 19.000,00 

2. Lele dan Kepiting 40 36.000,00 

3. Tiga Keong 25 27.000,00 

4. Kecap Ikan Lele 65 540.000,00 

5. Udang Kembar 5 18.000,00 

6. Ikan Lumba 5 57.600,00 

Jumlah 143 697.600.00 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati tahun 2009. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah industri kecap di 

Kecamatan Pati tahun 2009 sejumlah 6 industri. Dari 6 industri kecap tersebut dilihat 

dari kapasitas produksi per tahun industri kecap Ikan Lele memiliki kapasitas produksi 

paling besar. Kapasitas produksi tersebut tidak terlepas dari jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dalam proses produksinya, dimana jumlah tenaga pada industri kecap Ikan 
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Lele merupakan jumlah paling banyak dengan 65 orang dengan kapasitas produksi 

540.000 liter/tahun. 

Tabel 1.3  Perkembangan Jumlah Industri Kecap di Kecamatan Pati 

Tahun 2009-2010 

No. Nama Industri 
Perkembangan 

2009 2010 

1. Toyib Aktif Tidak Aktif/ Bangkrut 

2. Lele dan Kepiting Aktif Tidak Aktif/ Bangkrut 

3. Tiga Keong Aktif Aktif 

4. Kecap Ikan Lele Aktif Aktif 

5. Udang Kembar Aktif Tidak Aktif/ Bangkrut 

6. Ikan Lumba Aktif Tidak Aktif/ Bangkrut 

Jumlah 6 2 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati tahun 2010 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 6 industri kecap yang tersebar di 

Kecamatan Pati tahun 2009 pada akhir tahun 2010 diketahui bahwa jumlah industri 

kecap di Kecamatan Pati menjadi 2 industri.  Berdasarkan penelitian awal yang telah 

dilakukan diketahui bahwa faktor pemasaran merupakan faktor utama penyebab tidak 

mampu berkembangnya industri kecap tersebut yang akhirnya menyebabkan industri 

tersebut gulung tikar dan hanya tersisa 2 industri kecap, yaitu industri kecap Ikan Lele 

dan Tiga Keong.  

Produktivitas tenaga kerja di industri kecap di Kecamatan Pati sangat bervariasi 

dilihat dari jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi per tahun per industri kecap di 

Kecamatan Pati. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati tahun 

2009 menunjukan bahwa jumlah tenaga tertentu yang seharusnya dapat menghasilkan 

produktivitas lebih ternyata tidak demikian. Misalnya dapat dilihat pada Pabrik Lele dan 

Kepiting jumlah tenaga kerja 40 orang dapat menghasilkan kapasitas produksi/tahun 

(liter) adalah sebesar 36.000 liter/tahun akan tetapi pada Pabrik Ikan Lumba dengan 

jumlah tenaga kerja 5 orang mengapa dapat menghasilkan produktivitas lebih banyak 

dibandingkan dengan pabrik Lele dan Kepiting. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

permasalahan yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga 
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kerja merupakan salah satu faktor dalam proses produksi. Produktivitas tenaga kerja 

banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya menyangkut upah, tingkat 

pendidikan dan teknologi. Dengan adanya permasalahan tersebut dan dengan melihat 

faktor upah, tingkat pendidikan dan teknologi yang mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja pada industri kecap, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan, dan Teknologi Terhadap Produktivitas 

Tenaga Kerja Pada Industri Kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh upah terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri 

kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati? 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati? 

3. Seberapa besar pengaruh teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja pada 

industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Seberapa besar pengaruh upah terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri 

kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 
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2. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

3. Seberapa besar pengaruh teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja pada 

industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang positif bagi 

pimpinan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tersebut terutama mengenai faktor 

upah,tingkat pendidikan, teknologi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Fungsi Produksi 

Fungsi Produksi adalah hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat 

produksi yang diciptakannya. Tujuan dari kegiatan produksi adalah memaksimalkan 

jumlah output dengan sejumlah input tertentu. Lebih lanjut fungsi produksi juga 

dijelaskan oleh Nicholson dalam Widyananto dalam skripsi Avi Budi Setiyawan 

(2008:19), fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan matematik 

antara input yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Fungsi 

produksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini : 

Q = F ( K, L, M,.... ) 

Dimana, q adalah output barang – barang tertentu selama satu periode, K adalah 

input modal yang digunakan selama periode tersebut, L adalah input tenaga kerja dalam 

satuan jam, M adalah input bahan mentah yang digunakan. Dari persamaan diatas dapat 

dijelaskan bahwa jumlah output tergantung dari kombinasi penggunaan modal, tenaga 

kerja, dan bahan mentah. Semakin tepat kombinasi input, semakin besar kemungkinan 

output dapat diproduksi secara maksimal. 

Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Fungsi produksi ini menjadi terkenal setelah diperkenalkan oleh Cobb, C.W. dan 

Douglas, P.H. pada tahun 1928 melalui artikelnya yang berjudul “A Theory of 

Production”. Secara matematis fungsi poduksi Cobb Douglas dapat ditulis dengan 

persamaan: 

Q = AK
α 

L
β 

8 
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Keterangan: Q = output 

 K = input modal 

 L  =  input tenaga kerja 

 A = parameter efisiensi/ koefisien teknologi 

 a = elastisitas input modal 

 b = elastisitas input tenaga kerja 

Fungsi Cobb Douglas dapat diperoleh dengan membuat linier persamaan 

sehingga menjadi: 

 LnQ = LnA + αLn + βLnL + ε 

Dengan meregres persamaan diatas maka secara mudah akan diperoleh 

parameter efisiensi (A) dan elastisitas inputnya. Jadi, salah satu kemudahan fungsi 

produksi Cobb Douglas adalah secara mudah dapat dibuat linier sehingga memudahkan 

untuk mendapatkannya (Joesron, 2003: 104). 

 

2.2 Pengertian Produktivitas 

Istilah produktivitas (productivity) mengacu kepada kuantitas barang dan jasa 

yang bisa dihasilkan seorang pekerja per jam-kerja (Mankiw, 2001; 173). Produktivitas 

merupakan perbandingan antara output dan input atau dengan kata lain produktivitas 

mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya 

yang digunakan. Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan 

masukan (input) atau merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta 

mengutarakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi 

suatu barang atau jasa (Hasibuan, 1999:128). 
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Menurut Sinungan (2008: 101) produktivitas bukanlah suatu perhitungan 

kuantitas tetapi suatu rasio, suatu perbandingan dan merupakan suatu pengukuran 

matematis dari suatu tingkat efisiensi. Produksi berkaitan dengan kuantitas, sedangkan 

produktivitas adalah hasil persatuan dari suatu input (masukan). Jadi merupakan 

perbandingan antara output (hasil) dan input (masukan).  

 

2.3 Unsur-unsur produktivitas 

Menurut Sinungan (2008: 101) unsur-unsur produktivitas adalah: 

a. Mesin dengan peralatannya. 

b. Tenaga kerja. 

c. Bahan mentah atau bahan setengah jadi untuk berproduksi. 

d. Uang sebagai modal kerja. 

Menurut Mankiw, (2001:173) faktor-faktor yang menentukan produktivitas adalah 

:  

a. Modal fisik 

Para pekerja akan lebih produktif jika mereka memiliki peralatan untuk 

bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi barang dan 

jasa dinamakan modal fisik (physical capital), atau barang modal. Dengan 

semakin banyak peralatan, pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih 

akurat. Hal ini berarti seorang pekerja yang hanya memiliki peralatan sederhana 

menghasilkan lebih sedikit perabotan per minggu dibandingkan seorang pekerja 

yang menggunakan peralatan canggih. 

Input yang digunakan untuk membuat barang dan jasa tenaga kerja, modal, 

dan lain-lain dinamakan dengan faktor produksi (factor of production). Salah satu 
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karakteristik penting dari barang modal adalah bahwa barang modal adalah faktor 

produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi lain. Barang modal adalah 

input proses produksi yang sebelumnya merupakan output dari proses produksi 

lain. Jadi, barang modal adalah faktor produksi yang digunakan untuk 

memproduksi semua jenis barang dan jasa, termasuk barang-barang modal lain. 

b. Modal manusia 

Faktor penentu produktivitas yang kedua adalah modal manusia. Modal 

manusia (human capital) merupakan istilah ekonom untuk pengetahuan dan 

keahlian yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. 

Modal manusia meliputi keahlian-keahlian yang diperoleh selama TK, SD, SMP, 

SMU, perkuliahan, dan pelatihan-pelatihan kerja. 

Walaupun pendidikan, pelatihan, dan pengalaman merupakan modal tidak 

berwujud, tidak seperti mesin bubut, buldizer, dan bangunan , modal manusia 

serupa dengan modal fisik dalam beberapa hal. Modal manusia menaikkan 

kemampuan sebuah Negara untuk membuat barang dan jasa. Juga seperti modal 

fisik, modal manusia merupakan faktor produksi yang dihasilkan oleh faktor 

produksi lain. Penciptaan modal manusia meminta input-input dalam bentuk dosen, 

perpustakaan dan waktu perkuliahan. Sebetulnya mahasiswa dapat dipandang 

sebagai “pekerja” yang memiliki tugas penting menciptakan modal manusia yang 

akan digunakan dalam proses produksi di masa depan. 

c. Sumber Daya Alam 

Penentu produktivitas yang ketiga adalah sumber daya alam (natural 

resources). Sumber daya alam merupakan input-input produksi yang disediakan 
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oleh alam, seperti tanah, sungai dan deposit-deposit mineral. Sumber daya alam 

mempunyai dua bentuk yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. 

Menurut Ravianto (1995), Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan 

sumber-sumber daya. Sumber-sumber daya tersebut tanah dan modal, termasuk 

mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, tenaga listrik, kemajuan teknologi dan lain-

lain. Namun di antara semua faktor produksi tersebut sumber daya manusia 

memegang peranan utama dalam peningkatan produktivitas, karena alat produksi 

dan teknologi pada hakikatnya adalah hasil karya manusia. Oleh karena itu, 

produktivitas lebih ditonjolkan dan menjadi pusat perhatian, produktivitas tenaga 

kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara hasil kerja dengan satuan waktu. 

Seorang tenaga kerja yang produktif adalah seorang tenaga kerja yang cekatan dan 

mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai mutu yang ditetapkan dalam waktu 

yang singkat. Hal itu memungkinkan bila tenaga kerja tersebut mendapatkan  

pendidikan dan latihan, sehat berenergi peralatan dan kesempatan berprestasi. 

Namun yang lebih penting ialah masing-masing tenaga kerja perlu mempunyai 

sikap serta etika kerja dan motivasi terhadap mutu kehidupan hari esok yang lebih 

baik. 

Untuk mengukur produktivitas unsur-unsur yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Input atau masukan 

Input atau masukan dalam hal ini dapat berupa jumlah tenaga kerja, upah/ gaji yang 

dibayarkan selama periode tertentu. 

b. Output atau keluaran 
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Output adalah sesuatu yang dihasilkan. Dalam perhitungannya, output atau 

keluaran dapat menggunakan jumlah satuan fisik atau produk, jasa atau jumlah 

pekerjaan. Ravianto (1995) dalam skripsi Koes Arfan K. (2002:11) merumuskan 

tenaga kerja sebagai berikut: 

 

Dijelaskan pula bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor 

umur, upah, dan tingkat pendidikan. Dimana apabila tingkat upah naik maka 

produktivitas tenaga kerja meningkat, tingkat umur naik maka produktivitas tenaga 

kerja meningkat dan apabila tingkat pendidikan tenaga kerja tinggi juga akan 

berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja.  

Produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

digolongkan menjadi enam faktor yaitu : 

a. Pendidikan Latihan 

Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat, sedangkan latihan membentuk 

dan meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat produktivitas. 

b. Gizi dan Kesehatan 

Keadaan gizi dan kesehatan yang baik memberikan kemampuan serta 

kesegaran fisik dan mental seseorang dalam melakukan pekerjaan, semakin baik 

keadaan gizi dan kesehatan seseorang, semakin tinggi produktivitas. 

c. Penghasilan (upah) dan Jaminan Sosial 

Penghasilan dan jaminan sosial dalam arti imbalan atau penghargaan dapat 

menjadi pendorong untuk bekerja lebih produktif. Penghasilan dan jaminan sosial 
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seseorang berkaitan langsung dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan 

pokok yang lebih lanjut mempengaruhi produktivitas kerjanya. 

d. Kesempatan Kerja 

Tingkat produktivitas seseorang juga sangat tergantung pada kesempatan, 

dalam hal ini sekaligus berarti kesempatan untuk bekerja, pekerjaan yang sesuai 

dengan pendidikan dan keterampilan tiap-tiap orang dan kesempatan untuk 

mengembangkan diri. 

e. Manajemen 

Faktor manajemen sangat berperan dalam peningkatan produktivitas kerja 

baik secara langsung melalui perbaikan pengorganisasian tata prosedur yang 

terkecil pemborosan, maupun secara tidak langsung melalui penciptaan jaminan 

kesempatan bagi seseorang untuk berkembang, penyediaan fasilitas latihan dan 

perbaikan penghasilan jaminan sosial. 

f. Kebijakan Pemerintah 

Usaha peningkatan produktivitas sangat sensitif terhadap kebijakan 

pemerintah dibidang produksi, investasi, perijinan usaha teknologi, moneter, fiskal, 

harga, distribusi dan lain-lain. Tiap-tiap kebijakan dibidang tersebut mempengaruhi 

produktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pendidikan dan 

latihan, gizi dan kesehatan, penghasilan dan jaminan sosial, kesempatan kerja dan 

manajemen. 

Usaha peningkatan produktivitas disatu pihak menuntut perluasan kesempatan 

kepada yang didasarkan pada perencanaan tenaga kerja sehingga setiap orang yang 

ingin dan mampu bekerja memperoleh pekerja, dimana ia memperoleh kesempatan 
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meningkatkan produktivitas, dilain pihak peningkatan produtivitas melalui teknologi 

dikhawatirkan dapat mengurangi tenaga kerja. 

Selain itu ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, 

karyawan bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada motivasi, kepuasan kerja, 

tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, dan aspek-

aspek ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya (Handoko, 2001:193). 

Menurut Mankiw (2003 : 59) menjelaskan “faktor penentu produktivitas adalah 

modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi”. 

Faktor penyebab tinggi rendahnya produktivitas adalah : 

a. Modal fisik 

Jika pekerja bekerja dengan peralatan atau struktur (fasilitas dasar) yang lebih 

banyak/modern/lengkap, maka output yang mereka produksi juga akan lebih baik. 

b. Modal manusia 

Jika pekerja lebih terdidik, mereka akan dapat berproduksi lebih banyak. 

c. Pengetahuan teknologi 

Jika pekerja memiliki akses ke teknologi yang lebih canggih, produksi mereka juga 

akan lebih besar. 

 

2.4 Upah 

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh 

untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan – 

peraturan perundang–undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun 
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keluarganya (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah). Dalam undang-

undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja dijelaskan bahwa upah 

adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu 

pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang 

yang ditetapkan menurut perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk 

tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri ataupun keluarganya. 

Upah dalam penelitian ini adalah rata-rata upah yang diberikan pengusaha kecap 

kepada setiap pekerja baik upah pokok maupun upah lainnya pada industri kecap di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dapat juga diartikan sebagai sejumlah pembayaran 

yang diterima buruh atau karyawan yang bekerja di industri kecap tersebut karena ia 

telah melakukan tugasnya yaitu menghasilkan produk. Dari uraian upah pada industri 

kecap di atas, industri kecap tersebut menggunakan satuan dalam biaya upah tenaga 

kerja dalam bentuk Rupiah (Rp). Menurut uraian upah yang digunakan oleh pengusaha 

kecap adalah dengan menggunakan sistem pengupahan atau penggajian dari Subanar 

(2001:102), yaitu menggunakan sistem kombinasi adalah merupakan gabungan dalam 

suatu usaha kecil, dimana para tenaga kerjanya diberlakukan sistem pengupahan yang 

berlainan tergantung dari jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud upah dalam industri 

kecap tersebut adalah upah yang diberikan oleh pengusaha kecap kepada tenaga kerja 

karena telah menyelesaikan tugasnya, yaitu berdasarkan upah pokok dan upah lembur. 

2.5 Tingkat pendidikan 

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada 

tahun 1930 menyebutkan pada umumnya pendidikan berarti daya upaya untuk 
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memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan, batin, karakter), pikiran (intelek), 

dan tubuh anak. 

Dictionary of education dalam bukunya Hadikusumo (1996:19) menyebutkan 

bahwa pendidikan ialah proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat ia hidup, proses sosial yakni 

orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol 

khususnya yang datang dari sekolah, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami 

perkembangan kemampuan individu yang optimal. 

Pendidikan di Indonesia menganut konsep pendidikan seumur hidup, yang 

bertolak dari suatu pendangan bahwa pendidikan adalah unsure esensial sepanjang 

seseorang. Dengan demikian maka pendidikan pada hakekatnya adalah suatu proses 

kehidupan masa kini dan sekaligus proses untuk persiapan bagi kehidupan yang akan 

datang. Dari sini akan menjadikan pendidikan terbagi dalam ruang lingkup yang 

meliputi pendidikan formal, informal dan pendidikan non formal. 

a. Pendidikan formal 

Dalam perkatan formal terdapat kata form atau bentuk. Pendidikan formal 

adalah pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu, seperti terdapat 

di sekolah atau universitas. 

b. Pendidikan informal 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di rumah 

dalam lingkungan keluarga. Pendidikan ini berlangsung tanpa organisasi, yakni 

tanpa orang tertentu yang diangkat atau ditunjuk, tanpa suatu program yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tanpa evakuasi yang formal berbentuk 

ujian (Kunaryo Hadikusumo 1999:25). Namun demikian pendidikan informal ini 
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sangat penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pengaruh orang tua, 

orang-orang lain ditemui anak dalam pergaulan sehari-hari dapat menetukan sikap 

dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Pendidikan 

semacam ini tidak mengenal batas waktu dan berlangsung sejak anak lahir hingga 

akhir hidupnya. 

c. Pendidikan non formal 

Pendidikan non formal meliputi berbagai usaha khusus yang 

diselenggarakan secara terorganisir agar terutama generasi muda dan juga orang 

dewasa yang tidak dapat sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan 

mengikuti pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan ketrampilan 

dasar yang mereka perlukan sebagai warga masyarakat yang produktif (Hadikusumo 

1996:28). Dengan demikian maka pendidikan non formal tidak kalah pentingnya 

bila dibandingkan dengan pendidikan formal. Pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal merupakan bagian-bagian yang integral dari sistem 

pendidikan nasional. Pendidikan formal maupun pendidikan non formal merupakan 

usaha integral dalam rangka pelaksanaan seumur hidup. Pendidikan non formal 

antara lain meliputi bidang pendidikan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan dan 

kebudayaan. 

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan yang dimaksud adalah diukur 

dengan tingkat pendidikan yang ditempuh tenaga kerja yang bekerja pada industri 

kecap dengan indikator pendidikan formal. Indikator tingkat pendidikan memiliki 

peran dalam produktivitas tenaga kerja. Jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

tenaga kerja tinggi maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Karena tenaga kerja 

tersebut dapat berpikir secara lebih kreatif dan lebih berwawasan luas daripada 
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tenaga kerja yang tingkat pendidikanya masih rendah. Berdasarkan uraian di atas 

yang dimaksud tingkat pendidikan pada industri kecap pada penelitian ini adalah 

segala tingkat pendidikan yang telah ditamatkan oleh tenaga kerja yang bekerja di 

industri kecap, baik pendidikan formal misalnya SD, SMP, SMA, dan Perguruan 

Tinggi.  

 

2.6 Teknologi 

Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia yaitu bagian dari 

sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah. Teknologi, menurut Djoyohadikusumo 

(1994:222) dalam skripsi Marga S, berkaitan erat dengan sains (science) dan 

perekayasaan (engineering). Dengan kata lain, teknologi mengandung dua dimensi, 

yaitu science dan engineering yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sains mengacu 

pada pemahaman kita tentang dunia nyata sekitar kita, artinya mengenai ciri-ciri dasar 

pada dimensi ruang, tentang materi dan energi dalam interaksinya satu terhadap lainnya. 

Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini menjadi Variabel Dummy, yaitu 

variabel bebas berukuran kategori atau dikotomi. Setiap variabel dummy menyatakan 

satu kategori variabel bebas non-metrik, dan setiap variabel non-metrik dengan k 

kategori dapat dinyatakan dalam (k-1) variabel dummy. Dalam penelitian ini terdapat 

dua macam kategori teknologi, yaitu teknologi modern dan teknologi tradisional. Jika 

industri kecil tersebut menggunakan mesin dalam proses produksinya, maka dikatakan 

bahwa industri tersebut menggunakan teknologi modern. Jika industri kecil tersebut 

tidak menggunakan mesin dalam proses produksinya, maka dikatakan bahwa industri 

tersebut menggunakan teknologi tradisional. 
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Teknologi adalah suatu perubahan dalam fungsi produksi yang nampak dalam 

teknik produksi. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, 

dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern 

maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih 

banyak dan lebih efisien atau efektif (Irawan, Suparmoko 1983:121). Teknologi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan dalam mengolah beberapa 

barang yang disebut input diubah menjadi barang-barang yang disebut output pada 

industri Kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati, guna menghasilkan barang-barang 

baru (utility form), baik dengan menggunakan teknologi modern atau teknologi 

tradisional. 

Indikator dari teknologi diantaranya : 

a. Teknologi Tradisional 

Teknologi tradisional merupakan teknik yang digunakan oleh pengusaha kecap 

untuk memproduksi kecap dengan cara yang tradisional dan menggunakan alat 

yang tradisional pula, alat tradisionalnya adalah baskom, panci stenlis, tampah atau 

tampan, wajan, pengaduk kayu, botol steril, cobek,dan kain penyaring untuk 

diambil sarinya (merupakan kecap mentah). 

 

b. Teknologi Modern 

Teknologi modern merupakan teknik yang digunakan oleh pengusaha kecap 

untuk memproduksi kecap dengan cara yang lebih modern yaitu menggunakan alat 

mesin pengupas kulit kedele basah, penghancur kedele, pengisi kecap botol. 
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Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud teknologi pada industri kecap 

pada penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam suatu proses produksi kecap 

dengan menggunakan teknologi modern dan tradisional. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2005), “Pengaruh Pengalaman Kerja dan 

Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Perusahaan Speaker Aktif 

Arofah Elektronik di Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus dan seberapa besar pengaruh 

pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

Arofah Elektronik Kudus. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dari responden sebanyak 60 sampel dari total 149 populasi. Analisis dari 

jawaban angket yang disebarkan pada karyawan Arofah Elektronik dilakukan dengan 

menggunakaan program SPSS untuk menguji pengaruh variabel pengalaman kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2005) menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan secara parsial. Hal tersebut diketahui melalui signifikansi koefisien 

regresi yang lebih kecil 0,05. Persamaan yang diperoleh adalah Y = 0,210X1 + 0,336X2 

+ 6,343. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan 

adalah disiplin kerja yang ditunjukan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,336. 

Sedangkan variabel yang paling kecil pengaruhnya adalah variabel pengalaman kerja. 

Besarnya koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,430 atau 43,00 %. Dapat diartikan 
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bahwa 43,00 % variasi variabel tidak bebas yaitu variabel tingkat produktivitas kerja 

pada model regresi ganda dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu variabel 

pengalaman kerja dan disiplin kerja sedangkan sisanya 57 % dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar model regresi ganda. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan 

adanya kesimpulan bahwa ada indikasi kelemahan, oleh karena itu, peneliti memberi 

masukan, terutama dalam hal : (1) Diperlukan adanya pelatihan – pelatihan yang dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mereka dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik yang pada akhirya dapat menambah pengalaman kerja 

karyawan. (2) Perbaikan dalam hal disiplin kerja karyawan perlu ditingkatkan lagi yaitu 

mengenai kesadaran karyawan untuk datang ke tempat kerja tepat waktu dan tanggung 

jawab terhadap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

nantinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Munasir (2010), Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga kerja Wanita Di 

Industri Kecil Konveksi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Tahun 2009. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita di industri kecil konveksi Kecamatan Tingkir Kota 

Salatiga, mengetahui dan mengkaji pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas 

tenaga kerja, mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, disiplin kerja, 

dan motivasi kerja terhadap produktivitas tenaga kerja wanita. Data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer, populasinya adalah seluruh tenaga kerja wanita 

industri kecil konveksi Kecamatan Tingkir berjumlah 278 orang. Sampel digunakan 

adalah 10% dari populasi yaitu 74 responden. Dengan metode area random sampling. 

Variabel penelitian yang digunakan ialah tingkat pendidikan(X1), disiplin kerja(X2), 



23 

 

motivasi kerja(X3) dan produktivitas tenaga kerja (Y). metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah interview, kuisioner dan dokumentasi. Data yang digunakan di 

analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Munasir (2010), menunjukan bahwa Secara 

parsial tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja 

0,271, disiplin berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja 0,182 , motivasi 

kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja 0,542 dan sedangkan 

koefisien determinasi (R2) artinya variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi Y sebesar 55% dan selebihnya 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial ada pengaruh 

positif dan signifikan tingkat pendidikan, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap 

produktivitas tenaga kerja di industri kecil konveksi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga 

2009. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti memberi masukan, terutama dalam 

hal tenaga kerja wanita yang masih mampu melanjutkan pendidikan, lebih baik 

melanjutkan pendidikanya, jika tenaga kerja wanita sudah tidak mampu melanjutkan 

pendidikan, lebih baik mengikuti pendidikan informal atau mengikuti ketrampilan-

ketrampilan lainnya dan dapat menambah wawasan bagi tenaga kerja wanita. 

 

2.8 Kerangka Berfikir 

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada pada sektor industri, merupakan 

kunci keberhasilan pencapaian tujuan pada sektor industri tersebut. Berhasil tidaknya 

suatu organisasi kerja dalam mencapai tujuan akan tergantung pada unsur manusianya. 

Pada saat ini kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat 
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meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain kualitas sumber daya manusia yang 

harus diperhatikan, perlu diperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam penelitian ini produktivitas dipengaruhi 

oleh 3 (tiga) faktor, diantaranya adalah faktor upah, tingkat pendidikan dan teknologi.  

a. Variabel upah  

Upah dalam penelitian ini adalah rata-rata upah yang diberikan pengusaha 

pada setiap pekerja baik upah pokok maupun upah lainnya pada industri kecap di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Indikatornya adalah upah pokok dan upah lembur 

yang dihitung tiap minggu dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Pemberian upah 

yang benar, sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pengusaha kecap dengan 

para tenaga kerja, akan memberikan motivasi kepada tenaga kerja untuk bekerja 

dengan baik, akibatnya produktivitas dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

b. Variabel tingkat pendidikan  

Dengan indikator pendidikan formal yaitu pendidikan terakhir yang 

ditamatkan oleh setiap pekerja (SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi) dan pendidikan 

informal yaitu pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh setiap pekerja. 

Tingkat pendidikan digunakan sebagai pedoman pengukuran tentang 

pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh setiap tenaga kerja yang bekerja pada 

industri kecap. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka tingkat produktivitas 

yang dihasilkan akan tinggi pula. 

c. Variabel teknologi  

Dengan indikator teknologi modern dan teknologi tradisonal. Jika industri 

kecap tersebut menggunakan mesin dalam proses produksinya, maka dikatakan 

bahwa industri tersebut menggunakan teknologi modern. Peralatan modern yang 
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digunakan dalam industri kecap ini misalnya mesin pengupas kulit kedele basah, 

penghancur kedele, pengisi kecap botol. Jika industri kecap tersebut tidak 

menggunakan mesin dalam proses produksinya, maka dikatakan bahwa industri 

tersebut menggunakan teknologi tradisional. Peralatan tradisional yang digunakan 

dalam industri kecap ini misalnya baskom, panci stenlis, tampah atau tampan, 

wajan, pengaduk kayu, botol steril, cobek dan kain penyaring untuk diambil sarinya 

(merupakan kecap mentah). Jika dalam produksi kecap tersebut menggunakan 

teknologi yang modern, maka tenaga kerja akan lebih cepat menyelesaikan proses 

produksi, karena pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Dengan demikian 

produktivitas dapat ditingkatkan, kemudian produksi kecap semakin bertambah. 

Sementara itu dari berbagai studi empiris menyatakan bahwa upah, tingkat 

pendidikan dan teknologi  berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Keterkaitan 

upah, tingkat pendidikan dan teknologi berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja 

dapat dilihat pada bagan berikut : 

Kerangka Berpikir 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir penelitian 

 

 

 

Upah (X1) 

- Upah Pokok 

- Upah lembur 

Tingkat pendidikan (X2) 

- Pendidikan Formal 

- Pendidikan Informal 

Teknologi (X3) (Dummy) 

- Teknologi Modern 

- Teknologi Tradisional 

 

Produktivitas Tenaga Kerja (Y) 

pada industri kecap 

- Kualitas 

- Kuantitas 
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2.9 Hipotesis 

Hipotesis merupakan kebenaran yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih 

harus dibuktikan atau dites atau diuji kebenarannya (Arikunto 2002: 22). Hipotesis yang 

dimaksud meerupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka hipotesisnya 

adalah: 

1. Ada pengaruh upah terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

2. Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja pada 

industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

3. Ada pengaruh teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri kecap 

di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:80). Sedangkan 

menurut (Arikunto, 2002:115)  populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian. 

Sedangkan dalam penelitian ini jumlah populasi penelitian adalah jumlah tenaga kerja 

pada bagian produksi yang terdiri dari 70 orang. Dalam penelitian ini tidak 

menggunakan sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto, 2002:177) bahwa jika 

penelitian kurang dari 100 maka diambil semua. Dalam hal ini peneliti mengambil 

keseluruhan populasi sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi. 

 

3.2 Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002: 33). Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan 

variabel terikat. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut independent variable. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah upah, tingkat pendidikan, teknologi. 

a. Upah (X1) 

27 
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Upah yaitu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan 

atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dapat diartikan sebagai tarif balas jasa 

karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. 

Upah dalam penelitian ini adalah jumlah upah yang diberikan pengusaha pada setiap 

pekerja yang dihitung berdasarkan upah pokok maupun upah lembur pada industri 

kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dengan indikator : 

- Upah pokok : upah yang diberikan pengusaha kecap kepada tenaga kerja yang 

telah bekerja dan menyelesaikan pekerjaanya dalam kurun waktu tertentu,upah 

diberikan tiap minggu dalam bentuk rupiah. 

- Upah lembur : upah yang diberikan pengusaha kecap kepada tenaga kerja yang 

telah menyelesaikan pekerjaan lembur pada waktu-waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah. 

b. Tingkat Pendidikan (X2) 

Tingkat pendidikan adalah suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan 

kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah lakunya baik untuk kehidupan masa kini 

dan sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan datang dimana melalui 

organisasi tertentu (pendidikan formal) ataupun tidak terorganisir (pendidikan non 

formal). Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dihitung berdasarkan indikator 

pendidikan formal dengan melihat lamanya pendidikan. 

c. Teknologi (Dummy) 

Teknologi dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan dalam mengolah 

beberapa barang yang disebut input diubah menjadi barang-barang yang disebut output 

pada industri kecil kecap di kota Pati guna menghasilkan barang-barang baru (utility 

form), baik dengan menggunakan teknologi modern atau teknologi tradisional. 
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Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini menjadi Variabel Dummy, yaitu variabel 

bebas berukuran kategori atau dikotomi. 

3.2.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktifitas 

tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dengan 

indikatornya adalah output yang dihasilkan per satuan waktu. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

3.3.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2009:142). Metode ini digunakan untuk mencari data primer 

dari responden mengenai upah, tingkat pendidikan dan teknologi serta produktivitas 

tenaga kerja. 

3.3.2 Interview 

Interview sering juga disebut dengan wawancara. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil (Sugiyono, 

2009:137). Metode wawancara ini digunakan untuk mengambil data upah, tingkat 
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pendidikan dan teknologi yang digunakan sehingga mempengaruhi produktifitas tenaga 

kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Data ini akan diambil dari 

pemilik industri kecil kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

3.3.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data fisik pada industri kecap di Kecamatan Pati mengenai upah, tingkat 

pendidikan dan teknologi serta produktivitas tenaga kerja. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Metode Analisis Deskripstif 

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009:147). Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui dan menganalisis data mengenai variabel upah, tingkat pendidikan, 

teknologi terhadap produktifitas tenaga kerja Industri kecap di Kecamatan Pati. 

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

  Model regresi berganda adalah sebuah model regresi yang menggunakan lebih dari 

dua variabel. Model regresi yang paling sederhana adalah model regresi dengan tiga 

buah variabel, yaitu satu variabel dependen dan dua variabel independen.  Metode ini 

digunakan untuk mengetahui apakah upah (X1), tingkat pendidikan (X2), dan teknologi 

(Dummy) mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktifitas tenaga kerja (Y) 
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industri kecap Kecamatan Pati. Dengan kata lain untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat persamaannya adalah sebagai berikut: 

 

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas menyebabkan 

persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Menurut Ghozali 

(2005) dalam skripsi Nur Rifky WK (2011), Alasan pemilihan logaritma natural adalah 

sebagai berikut: 

a. Menghindari adanya heteroskedastisitas. 

b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas. 

c. Mendekatkan skala data. 

 Dalam model penelitian ini model yang digunakan adalah model semi-log. 

Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

Ln : Transformasi Logaritma Natural 

Y  : Produktivitas Tenaga Kerja 

   : Bilangan konstanta 

X1  : Upah 

X2  : Tingkat Pendidikan 

X3  : Dummy Teknologi 

 1  2  3 : Koefisien masing-masing variabel 

µ1
  : Residu 

  Untuk mengetahui apakah parameter-parameter koefisien regresi memenuhi uji 

asumsi klasik, serangkaian uji/ tes yang diperlukan, yaitu: 
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3.4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

  Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak 

bias linear terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan 

dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik 

yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Normalitas 

Winarno (2009:37) menjelaskan “bahwa salah satu asumsi dalam analisis statistika 

adalah data berdistribusi normal”. Dalam penelitian ini uji normalitas diketahui 

dengan bantuan program EViews yaitu dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan 

uji Jarque-Bera dan dengan melihat histogram. Jargue-Bera adalah uji statistik 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini menggunakan 

perbedaan skewness dan kurtosis dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat 

normal. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan gambar histogram, namun 

seringkali polanya tidak mengikuti bentuk kurva normal, sehingga sulit untuk 

disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien Jarque-Bera dan Probabilitasnya. 

Kedua angka ini bersifat saling mendukung. Pengambilan keputusannya adalah: 

 Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal.  

 Bila probabilitas lebih besar dari 5%, maka data berdistribusi normal (hipotesis 

nolnya adalah data berdistribusi normal). 

b. Multikolinearitas 

  Pada dasarnya multikolineritas adalah adanya suatu hubungan linear yang 

sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 

2007: 98). Uji multikolinearitas dilakukan dengan pendeteksian atas nilai R
2
 dan 
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signifikan dari variabel yang digunakan. Jika R
2 

Rule of thumb mengatakan apabila 

didapatkan R
2 

yang tinggi sementara terdapat sebagian besar atau semua variabel yang 

secara parsial tidak signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas pada model 

tersebut (Gujarati,2003 : 369) lebih dari itu, multikolinearitas biasanya terjadi pada 

estimasi yang menggunakan data runtut waktu sehingga dengan mengkombinasikan 

data yang ada dengan data cross section  mengakibatkan masalah multikolinearitas 

secara teknis dapat dikurangi. 

  Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini akan menggunakan Auxiliary Regression 

untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R
2
 regresi 

persamaan utama lebih besar dari R
2 

regresi auxiliary maka di dalam model tidak 

terdapat multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Menurut Hanke & Reitsch dalam Kuncoro (2007:96) dijelaskan bahwa 

“heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati 

tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainya, artinya 

setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi 

yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model”. Masalah ini muncul 

bersumber dari variasi data cross section yang digunakan. Uji heteroskedastisitas 

dianjurkan oleh Halbert White. White berpendapat bahwa uji X
2
 merupakan uji umum 

ada tidaknya misspesifikasi model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi 

bahwa: (1) residual adalah homoskedastis dan merupakan variabel independen; (2) 

spesifikasi linier atas model sudah benar (White, 1980). Dengan hipotesis nol tidak ada 

heteroskedastisitas, jumlah observasi (n) dikalikan R
2
 yang diperoleh dari regresi 

auxiliary secara asimtotis akan mengikuti distribusi Chi-square dengan degree of 
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freedom sama dengan jumlah variabel independen (tidak termasuk konstanta). Bila 

salah satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi akan mengakibatkan nilai statistik t yang 

signifikan. Namun bila sebaliknya, nilai statistik t tidak signifikan berarti kedua asumsi 

di atas dipenuhi. Artinya, model yang digunakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glesjer. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas signifikansi diatas 5% maka model 

regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

d. Autokorelasi 

  Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-anggota 

dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data 

runtun waktu atau time series data) atau yang stersusun dalam rangkaian ruang (seperti 

pada data silang waktu atau cross-sectional data). Pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan penghitungan nilai Durbin 

Watson (DW) hasil output EViews dengan tabel Durbin Watson (Durbin Watson Test 

Bound). Pengambilan keputusan tidak adanya autokorelasi adalah sebagai berikut 

(Ghozali 2006:96): 
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Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Uji Durbin Watson 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada autokorelasi negatif 

 

Tidak ada autokorelasi negatif 

 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif 

Tolak 

 

No desicison 

 

Tolak 

 

No desicison 

 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

 

dl ≤ d ≤ du 

 

4- du < d < 4 

 

4- du ≤ d ≤ 4 - dl 

 

du < d < 4 – du 

 

Gambar 

3.2 Peraga Uji Durbin Watson 

 

3.4.3 Uji Hipotesis 

  Untuk melihat apakah variabel bebas signifikan untuk menjelaskan variabel terikat 

maka ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu Koefisien determinasi, Uji signifikansi 

bersama-sama (Uji statistik F) dan Uji signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t). 
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a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di 

antara nol dan satu. Nilai R
2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena adanya variasi yang 

besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Kuncoro, 2007:84). 

b. Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji statistik F) 

  Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat/dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai 

F menurut tabel. Bila nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan menerima HA yang 

menyatakan bahwa variabel independen secara besama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Kuncoro, 2007:83). 

 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) 

  Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat/dependen. 
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  Cara melakukan uji t adalah membandingkan nilai statistik t dengan titik krisis 

menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t 

tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Kuncoro, 2007:81). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Industri Kecap 

a. Profil Industri 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui jumlah industri 

kecap di Kecamatan Pati terdiri dari 2 industri kecap, yaitu industri Kecap Ikan Lele dan 

Tiga Keong. Berikut disajikan tabel profil industri kecap di Kecamatan Pati.  

Tabel 4.1 

Profil Industri Kecap di Kecamatan Pati 

No. Industri Tahun Berdiri Nama Pemilik Alamat 

1 Ikan Lele 2005 Budi Santoso Jl. Raya Pati-

Juwana KM 03 

Pati. 

2 Tiga Keong 1992 Oetoyo Widjojo Jl. Diponegoro 75 

Pati 

Sumber: Data Primer diolah 2011 

Dari tabel 4.1 diketahui Industri kecap di Kecamatan Pati berdiri sejak tahun 

1992. Industri Kecap Ikan Lele berdiri pada tahun 2005 dengan pemilik Budi Santoso 

yang beralamat di Jl. Raya Pati-Juwana Km 03 Pati, sedangkan Industri Kecap Tiga 

Keong juga berdiri tahun 1992 dengan pemilik Oetoyo Widjojo. Industri Kecap Dua 

Keong beralamatkan di Jl. Diponegoro 75 Pati.  

b. Status Kepemilikan Izin Usaha (SIUP) 

Kepemilikan izin usaha ditandai dengan adanya kepemilikan SIUP (Surat Izin 

Usaha Perdagangan). Dari hasil penelitian diketahui bahwa industri kecap di Kecamatan 

38 
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Pati yang terdiri atas industri kecap Ikan Lele dan Tiga Keong telah memiliki SIUP. 

Kepemilikan SIUP oleh industri kecap di Kecamatan Pati dapat dilihat pada tabel 4.2 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Kepemilikan Izin Usaha (SIUP) Industri Kecap di Kecamatan Pati 

No. Industri 
Status Kepemilikan 

SIUP 
Keterangan 

1 Ikan Lele Memiliki 535/1707/X/05 

2 Tiga Keong Memiliki 09-3318-00074 

Sumber: Data Primer diolah 2011 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa industri kecap di Kecamatan Pati, 

baik industri kecap Ikan Lele maupun Tiga Keong telah memiliki izin usaha. Hal ini 

ditunjukan oleh kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh 

masing-masing industri. 

c. Daerah Pemasaran Produk 

Setiap hasil produksi akan dipasarkan oleh perusahaan pada daerah-daerah 

tertentu. Dalam hal ini industri kecap di Kecamatan Pati telah memasarkan hasil 

produksi mereka. Daerah pemasaran produk industri kecap dapat dilihat pada tabel 4.3 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Daerah Pemasaran Produk Industri Kecap di Kecamatan Pati 

No. Industri Daerah Pemasaran Keterangan 

1 Ikan Lele Lokal Kabupaten Pati, tersebar di 21 

Kecamatan yaitu Kecamatan 

Sukolilo, Kayen, 

Tambakromo, Winong, 

Pucakwangi, Jaken, 

Batangan, Juwana, Jakenan, 

Pati, Gabus, Margorejo, 

Gembong, Tlogowungu, 

Wedarijaksa, Trangkil, 

Margoyoso, Gunungwungkal, 

Cluwak, Tayu, Dukuhseti 

2 Tiga Keong Lokal Kecamatan Pati, Gembong, 

Tlogowungu, Sukolilo, Ds. 

Runting, Ds. Mbareng 

Sumber: Data Primer diolah 2011 

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji dalam tabel 4.3 diatas dapat diketahui 

bahwa daerah pemasaran produk industri kecap di Kecamatan Pati baik industri kecap 

Ikan Lele maupun Tiga Keong daerah pemasarannya masih lokal. Industri kecap Ikan 

Lele daerah pemasaranya meliputi Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, 

Pucakwangi, Jaken, Batangan, Juwana, Jakenan, Pati, Gabus, Margorejo, Gembong, 

Tlogowungu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Gunungwungkal, Cluwak, Tayu, 

Dukuhseti. Pemasaran kecap Lele ini tersebar dalam Kabupaten Pati, sedangkan industri 

kecap Tiga Keong daerah pemasarannya meliputi Kecamatan Pati, Gembong, 

Tlogowungu, Sukolilo, Ds. Runting, Ds. Mbareng.  

d. Jumlah Tenaga Kerja 

1) Menurut Bagian 

Industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati ini terdapat beberapa bagian. 

Masing-masing bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses produksi. 
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Pada pembagian tugas per bagian di industri kecap di Kecamatan Pati dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Bagian Per Industri 

No. Industri 

Bagian 

Jumlah 
Gudang 

Supir dan 

Kernet 

Produksi 

Produksi Pengisian Pengemasan Sub Jml 

1 Ikan Lele 9 6 16 18 16 50 65 

2 Tiga 

Keong 

3 2 6 7 7 20 25 

Jumlah 12 8 22 25 23 70 90 

Sumber: Data Primer diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja 

menurut bagian yang paling banyak adalah pada bagian produksi. Terdapat 70 tenaga 

kerja yang berada  pada bagian produksi, yakni 50 tenaga kerja pada industri Ikan Lele, 

sedangkan 20 tenaga kerja pada industri Tiga Keong. Sedangkan  pada bagian yang 

lainnya terdapat 20 tenaga kerja, yaitu pada bagian gudang 12 yakni pada Ikan Lele 9 

orang, pada Tiga Keong 3 orang dan 8 orang pada bagian supir dan kernet yakni pada 

Ikan Lele 6 orang dan 2 orang pada Tiga Keong. Pada bagian gudang, supir dan kernet 

tidak dijadikan responden, karena pada bagian ini hanya sebagai pelengkap dalam 

kegiatan produksi dan tidak berpengaruh secara langsung terhadap produktivitasa 

tenaga kerja sehingga jumlah responden berjumlah 70 orang yaitu tenaga kerja yang 

bekerja pada bagian produksi. Dimana dari setiap bagian produksi itu sendiri juga 

terbadi dalam beberapa bagian, diantaranya bagian produksi/ memasak bahan baku yang 

terdiri atas 22 tenaga kerja, pengisian yang terdiri atas 25 tenaga kerja dan pengemasan 

produk kecap yang terdiri atas 23 tenaga kerja yang terbagi dalam industri Kecap Lele 
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dan Tiga Keong. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan gambar distribusi persentase 

jenis kelamin tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati. 

 

4.1.2 Profil Responden Penelitian 

a. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jumlah responden (tenaga kerja) pada 

industri kecap di Kecamatan pati dari total 70 responden, berdasarkan jenis kelamin 

persebarannya adalah sebagai berikut: 

  Tabel 4.5 

Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin 

No. Industri 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 Ikan Lele 10 40 50 

2 Tiga Keong 8 12 20 

Jumlah 18 52 70 

Persentase (%) 25,71 74,29 100 

Sumber: Data Primer diolah 2011 
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Dari Tabel 4.6 diatas diketahui bahwa tenaga kerja pada industri kecap paling 

banyak adalah berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 52 orang atau sebesar 

74,29%. Sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18 orang atau sebesar 

25,71%. Jumlah tenaga kerja baik industri Ikan Lele maupun Tiga Keong diketahui 

mayoritas tenaga kerja adalah perempuan  hal ini dikarenakan dalam proses produksi 

kecap lebih banyak menggunakan jasa tenaga kerja perempuan, baik dalam proses 

pengisian maupun pengemasan kecap. Tenaga kerja laki-laki digunakan dalam proses 

produksi awal atau memasak bahan baku, sehingga jumlah tenaga kerja laki-laki yang 

digunakan dalm proses produksi sangat sedikt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

Sumber : Data primer diolah, 2011   

b. Responden Menurut Usia 

Usia adalah jumlah ulang tahun terakhir yang telah dilalui seseorang. Data yang 

diperoleh dari total 70 responden tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati 

berdasarkan tingkat umur persebarannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

 Responden Dirinci Berdasarkan Usia 

No. Industri 
Usia 

Total 
≤ 25 Thn 26-30 Thn 31-35 Thn > 35 Thn 

1 Ikan Lele 2 19 14 15 50 

2 Tiga Keong 2 6 5 7 20 

Jumlah 4 25 19 22 70 

Persentase (%) 5,71 35,71 27,14 31,43 100 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa mayoritas tenaga kerja yang digunakan 

dalam proses produksi baik industri Kecap Lele maupun Tiga Keong adalah berumur 

26-30 tahun dengan persentase sebesar 35,71%. Hal tersebut sangat wajar mengingat 

pada umur 26-30 tahun merupakan usia produktif untuk bekerja sehingga penggunaan 

tenaga kerja pada umur antara 26-30 akan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi 

yang dihasilkan oleh masing-masing tenaga kerja. Sedangkan paling sedikit berusia ≤ 

25 tahun dengan jumlah  4 orang atau sebesar 5,71%. Hal tersebut dikarenakan pada 

usia tersebut hanya sebagian kecil masyarakat yang sudah bekerja. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Sumber : Data primer diolah, 2011 

 

4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu berupa upah, 

tingkat pendidikan, teknologi  yang ada pada industri kecap di Kecamatan Pati dapat 

diketahui dari  deskriptif persentase sebagai berikut: 

a. Upah (X1) 

Upah merupakan imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan 

atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang. 

Upah dalam hal ini diukur berdasarkan jumlah upah pokok dan upah lembur yang 

diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja. Jumlah upah yang diperoleh masing-

masing tenaga kerja berdasarkan bagian pada industri kecap di Kecamatan Pati adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Besarnya Upah Pada Masing-masing Bagian Per Industri Yang Diterima 

Per Tenaga Kerja/Minggu 

 

No. Industri Bagian 
Upah 

Total Upah Upah/Minggu 
Pokok Lembur 

1 Ikan Lele Produksi 32.000 7.500 39.500 237.000 

  Pengisian 30.000 5.000 35.000 210.000 

  Pengemasan 28.000 5.000 33.000 198.000 

2 Tiga Keong Produksi 30.000 5.000 35.000 210.000 

  Pengisian 28.000 4.000 32.000 192.000 

  Pengemasan 25.000 4.000 29.000 174.000 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa total upah per minggu yang 

diterima per tenaga kerja paling banyak adalah pada bagian produksi Ikan Lele yaitu 

sebesar Rp. 237.000,-. Dengan upah pokok Rp. 32.000,- per hari dan upah lembur Rp. 

7.500,-. Sedangkan yang paling sedikit adalah pada bagian pengemasan yaitu sebesar 

Rp. 174.000,- yaitu pada industri Tiga Keong. Yang terdiri dari upah pokok Rp. 

25.000,- dan upah lembur Rp. 4.000,-. 

b. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan dalam hal ini yang dimaksud adalah pendidikan formal yang 

ditempuh oleh tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati. Untuk mengetahui 

tingkat pendidikan dari 70 responden tenaga kerja pada industri kecap tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Pada Masing-masing Industri 

 

No. Industri 
Pendidikan Terakhir 

Total 
SD SMP SMA PT 

1 Ikan Lele 16 28 6 0 50 

2 Tiga Keong 14 6 0 0 20 

Jumlah 30 34 6 0 70 

Persentase (%) 42,86 48,57 8,57 0,00 100,00 

Sumber : Data primer  

Dari Tabel 4.9 diatas diketahui bahwa pendidikan terakhir tenaga kerja pada 

industri kecap paling banyak adalah SMP, yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 

48,57%. SD sebanyak 30 orang atau sebesar 42,86%, SMA sebanyak 6 orang atau 

sebesar 8,57%. Sedangkan yang paling sedikit adalah Perguruan Tinggi(PT) sebanyak o 

orang atau sebesar 0,00%. Yang paling banyak adalah tenaga kerja yang tamat SMP 

karena dalam industri kecap tersebut memang banyak diminati oleh siswa yang tamat 

SMP, dan juga diminati oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang juga hanya tamat SMP 

untuk bekerja di pabrik tersebut.  Sedangkan tingkat pendidikan terakhir jumlahnya 

lebih sedikit. 

c. Variabel Teknologi (Dummy) 

Teknologi yang digunakan oleh industri di bagi menjadi dua jenis teknologi 

dalam proses produksi, yaitu teknologi modern dan teknologi tradisional. Teknologi 

pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati ini memiliki pengaruh pada 

kondisi produktivitas tenaga kerja. Penggunaan teknologi pada industri kecap di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.9 

Teknologi Yang Digunakan Industri Kecap di Kecamatan Pati 

 

No. Industri Teknologi 

1 Ikan Lele Modern 

2 Tiga Keong Tradisonal 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10 industri kecap di Kecamatan Pati 

terlihat bahwa industri di Kecamatan Pati Kabupaten Pati menggunakan teknologi 

modern maupun tradisional. Pada industri Ikan Lele menggunakan teknologi modern 

karena pada industri tersebut sudah menggunakan mesin, misalnya alat penghancur 

kedelai, kemudian untuk mengaduk bahan baku yaitu rempah-rempah, dengan adanya 

peralatan yang canggih ini, maka dapat memproduksi kecap dengan cepat. Sedangkan 

Tiga Keong masih menggunakan teknologi tradisional yaitu menggunakan tenaga 

manusia untuk mengaduk rempah-rempah dalam proses memasak. Hal ini dikarenakan 

pada industri ini lebih banyak memakai tenaga pekerja, pekerjaan tersebut masih dapat 

dikerjakan oleh tenaga manusia oleh karena itu peralatan yang digunakan masih 

sederhana.  

d. Variabel Produktivitas Tenaga Kerja (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian jumlah produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja 

dalam satu minngu diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Jumlah Produksi Yang Dihasilkan (liter) Dalam Satu Minggu Pada Industri 

Kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

 

No. Industri Jumlah TK 
Bagian 

Total 
Produksi Pengisian Pengemasan 

1. Ikan Lele 50     

  Jumlah 12900 12900 12870 38670 
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  Rata-rata 806,25 716,667 804,375 2327,29 

  Maksimal 960 900 870 2730 

  Minimal 600 600 720 1920 

2. Tiga Keong 20     

  Jumlah 624 606 618 1848 

  Rata-rata 104 86,5714 88,2857 278,857 

  Maksimal 120 96 90 306 

  Minimal 96 84 84 264 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.11 terlihat bahwa jumlah produksi 

yang dihasilkan 50 tenaga kerja pada industri kecap Ikan Lele dalam satu minggu yang 

terdiri dari 3 bagian yaitu bagian produsi, pengisian, dan pengemasan dengan total 

38670 liter. Total rata-rata per tenaga kerja sebanyak 2327,29 liter, sedangkan total 

maksimal atau yang paling tinggi secara keseluruhan sebanyak 2730 liter, dan total 

minimal atau yang paling rendah  produksi yang dihasilkan tenaga kerja adalah 1920 

liter. Untuk industri Tiga Keong dengan jumlah tenaga kerja 20 pada masing-masing 

bagian yaitu bagian produksi, pengisian dan pengemasan total yang dihasilkan oleh 

tenaga kerja adalah sebanyak 1848 liter, total rata-rata per tenaga kerja sebanyak 

278,857 liter, total maksimal atau yang paling tinggi sebanyak 306 liter, dan minimal 

atau yang paling rendah produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja sebanyak 264 liter.  

4.1.4 Pengaruh Upah (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Teknologi (Dummy) 

Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Y) Pada Industri Kecap di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati 

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Analisis Pengaruh Upah (X1), 

Tingkat Pendidikan (X2), dan Teknologi (Dummy) Terhadap Produktivitas Tenaga 
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Kerja (Y) Pada Industri Kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati akan dilakukan 

dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan Eviews berdasarkan data-data yang diperoleh dari 70 responden. 

Penelitian industri kecap di Kecamatan Pati kabupaten Pati pengolahan datanya 

dari semua variabel kecuali Dummy penelitiannya ditransformasikan dalam bentuk Ln 

untuk menghasilkan data yang normal atau diperoleh data distribusi normal. 

Perhitungan analisis regresi linier berganda mengenai pengaruh upah, tingkat 

pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan 

Eviews diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.1.5 Uji Model 

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat 

tidak bias linear terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup 

baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji 

asumsi klasik yang melandasinya. 

4.1.5.1 Uji Asumsi Klasik 

  Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas diketahui dengan 

melihat hitogram dan Uji Jarque-Bera. 
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-0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals

Sample 1 70

Observations 70

Mean       7.44e-16

Median   0.033691

Maximum  0.291050

Minimum -0.178411

Std. Dev.   0.095602

Skewness   0.203039

Kurtosis   2.833948

Jarque-Bera  0.561380

Probability  0.755263

Sumb

er: Eviews 

Tabel 4.11 Uji Normalitas 

Dari hasil output dengan program EViews diketahui bahwa nilai JB sebesar 

0,561380 dan lebih kecil dari 2, sedangkan probabilitasnya sebesar 0,755263 dan lebih 

besar dari 5%, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi 

yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan 

regresi. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari 

perbandingan antara nilai R
2
 regresi parsial (auxiliary regression) dengan nilai R

2
 

regresi utama. Apabila nilai R
2
 regresi parsial (auxiliary regression) lebih besar 

dibandingkan nilai R
2
 regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan 

tersebut terjadi multikolinearitas. Berikut disajikan tabel perbandingan R
2
 regresi parsial 

(auxiliary regression) dengan R
2
 regresi utama model fixed effect. 

 

 

 



52 

 

Tabel 4.12 

Perbandingan R
2
 Regresi Auxiliary regression dengan R

2
 Regresi Utama  

No. Persamaan R
2
 Auxiliary Regression R

2
 Regresi Utama 

1 X2, X3 dummy 0,375 0,990 

2 X3 dummy, Ln X1 0,132 0,990 

3 Ln X1, X2 0,380 0,990 

Sumber: Hasil Olah data, Eviews 

Berdasarkan perbandingan antara nilai R
2
 regresi parsial (auxiliary regression) 

dengan nilai R
2
 regresi utama diketahui bahwa nilai R

2
 regresi parsial (auxiliary 

regression) lebih rendah dibandingkan dengan nilai R
2
 regresi utama. Jadi dapat 

disimpulkan model terbebas dari masalah multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil Uji 

Heteroskedastisitas dengan Uji Glesjer dapat dilihat selengkapnya pada lampiran. 

Berikut disajikan tabel resume Uji Glesjer dalam tabel 4.14. 

Tabel 4.13 

Resume Uji Glesjer 

No. Keterangan Uji Glesjer 

1. F-statistik 

Prob. F 

2,284 

0,870 

2. Obs
*
R-squared 

Prob. Chi-Square 

6,584 

0,0864 
  Sumber: Hasil Olah data, Eviews 
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  Berdasarkan tabel 4.14 resume Uji Glesjer serta pada lampiran hasil analisis 

diketahui probabilitas F-statistik serta Obs
*
R-square diatas level signifikansi 5%, maka 

pengambilan keputusannya adalah model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

  Pengambilan keputusan tidak adanya autokorelasi dengan menggunakan (Durbin 

Watson Test Bound). Berdasarkan hasil penelitian model fixed effect diperoleh nilai 

Durbin Watson sebesar 2,167. Dari uji Durbin Watson diketahui nilai dL dan dU dengan 

jumlah variabel bebas 3 dan n 70 adalah: dL (1,372), dU (1,546), 4-dU (2,454) dan 4-dL 

(2,628). Nilai DW sebesar 2,167 dan berada pada dU  < d < 4 - dU  maka pengambilan 

keputusanya adalah tidak terdapat autokorelasi dalam model. 

 

Tabel 4.14 

Peraga Uji Durbin Watson 
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4.1.5.2 Uji Hipotesis 

  Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi koefisien determinasi, uji signifikasi 

bersama-sama (Uji statistic F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). 

a. Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah di antara nol dan satu. Hasil penelitian dalam tabel 4.13 diperoleh nilai R
2
 

sebesar 0,990. Hal ini berarti 99% variasi produktivitas tenaga kerja pada industri kecap 

di Kecamatan Pati yang dijelaskan oleh variabel independen upah, tingkat pendidikan 

dan teknologi. Sisanya 1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. 

b. Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji statistik F) 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai F hitung sebesar 2260,083 dengan 

probabilitas 0,000000. Hasil F tabel dengan df numerator 3 dan denumerator 66 (70-3-1) 

diperoleh F tabel sebesar 2,744. F hitung > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen upah, tingkat pendidikan dan teknoloi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variable dependen produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan 

Pati. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) 

  Berikut disajikan tabel Uji statistik t pengaruh upah (LnX1), tingkat pendidikan 

(X2) dan dummy teknologi (X3 dummy) terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri 

kecap di Kecamatan Pati adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.16 

Uji Statistit t 

Variabel 
t hitung t tabel 

α=0,05 t hitung Prob 

LnX1 (Upah) 1,0306 0,3065 1,667 

X2 (Tingkat Pendidikan) 6,1749 0,0000 1,667 

X3 dummy (Dummy Teknologi) 52,7167 0,0000 1,667 

   

Diketahui bahwa t hitung untuk variabel upah sebesar 1,0306 dengan probabilitas 

sebesar 0,3065. Nilai t hitung variabel upah kurang dari t tabel (1,0306 < 1,667) dan 

tidak signifikan pada taraf 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel upah bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. t hitung 

variabel tingkat pendidikan sebesar 6,1749 dan signifikan pada taraf 5% yang 

ditunjukan oleh probabilitas tingkat pendidikan sebesar 0,0000. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja. Hal ini didasarkan pada t hitung > t tabel (6,1749 > 1,667). 

Sedangkan t hitung variabel teknologi sebesar 52,7167 dan signifikan pada taraf 5%. 

Berdasarkan criteria pengambilan keputusan t hitung > t tabel (52,7167 > 1,667), maka 

pengambilan keputusannya variabel teknologi merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati. 

 Persamaan model regresi berganda yang diperoleh adalah: 

 

 

 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

(1) Konstanta = 2,25 

Jika variabel upah, tingkat pendidikan dan teknologi dianggap tetap atau konstan, 

maka produktivitas tenaga kerja sebesar 2,25%. 
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(2) Koefisien X1 (Upah) = 0,16 

Jika upah mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) persen, sementara tingkat 

pendidikan dan teknologi dianggap tetap atau konstan, maka akan menyebabkan 

produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 0,16%. 

(3) Koefisien X2 (Tingkat Pendidikan) = 0,04 

Jika tingkat pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) persen, sementara 

upah dan teknologi dianggap tetap atau konstan, maka akan menyebabkan 

produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 0,04%. 

(4) Koefisien X3 dummy (Dummy Teknologi) = 2,04 

Jika teknologi yang digunakan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) persen, 

sementara upah dan tingkat pendidikan dianggap tetap atau konstan, maka akan 

menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat sebesar 2,04%. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Upah terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Kecap 

di Kecamatan Pati 

Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh positif upah terhadap 

produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati yang diketahui dari 

nilai koefisien upah yang bertanda positif sebesar 0,16 namun tidak signifikan pada 

taraf 5% yang ditunjukan oleh probabilitas upah sebesar 0,3065. Nilai t hitung variabel 

upah kurang dari t tabel (1,0306 < 1,667) dan tidak signifikan pada taraf 5%, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel upah bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan pati. 
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Pengaruh positif upah terhadap produktivitas tenaga kerja sesuai dengan Ravianto 

(2005) yaitu penghasilan (upah) dan jaminan sosial dalam arti imbalan atau 

penghargaan dapat menjadi pendorong untuk bekerja lebih produktif. Penghasilan dan 

jaminan sosial seseorang berkaitan langsung dengan kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok yang lebih lanjut mempengaruhi produktivitas kerjanya. 

4.2.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada 

Industri Kecap di Kecamatan Pati 

Dari hasil analisis diketahui dari nilai koefisien tingkat pendidikan yang bertanda 

positif sebesar 0,04 dan signifikan pada taraf 5% yang ditunjukan oleh probabilitas 

tingkat pendidikan sebesar 0,0000. Nilai t hitung > t tabel (6,1749 > 1,667). Maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja. Namun dalam kenyataanya pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap produktivitas pada penelitian ini hanya berpengaruh sedikit. Karena tingginya 

tingkat pendidikan ternyata tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pada 

industri kecap di Kecamatan Pati. 

 Pengaruh tingkat pendidikan tenaga kerja terhadap produktivitas tenaga kerja 

tidak sesuai dengan landasan teori dari Ravianto (2005) menjelaskan “pendidikan 

membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan 

lebih cepat dan tepat, sedangkan latihan membentuk dan meningkatkan ketrampilan 

kerja. Dengan demikian pada penelitia ini semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja”. 

4.2.3 Pengaruh Teknologi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri 

Kecap di Kecamatan Pati 



58 

 

Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh positif teknologi terhadap 

produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati yang diketahui dari 

nilai koefisien upah yang bertanda positif sebesar 2,25 signifikan pada taraf 5% yang 

ditunjukan oleh probabilitas teknologi sebesar 0,0000. Berdasarkan kriteria 

pengambilan keputusan t hitung > t tabel (52,7167 > 1,667), maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel teknologi merupakan penjelas yang signifikan terhadap produktivitas 

tenaga kerja pada industri Kecap di Kecamatan Pati 

 Pengaruh positif teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja sesuai dengan 

landasan teori dari Suparmoko 1983: 121 yakni teknologi adalah suatu perubahan dalam 

fungsi produksi yang nampak dalam teknik produksi. Teknologi juga merupakan faktor 

pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi 

yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan dicapai akan 

menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. Dengan 

menggunakan teknologi modern maka hasil produksi yang didapat akan menjadi lebih 

mudah, cepat, dan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Sedangkan apabila 

menggunakan teknologi tradisional maka hasil produksi akan mengalami hambatan dan 

hasil produksi yang dihasilkan juga terbatas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh positif upah terhadap produktivitas 

tenaga kerja. Diketahui bahwa t hitung untuk variabel upah sebesar 1,0306 dengan 

probabilitas sebesar 0,3065. Hal ini dikarenakan upah sangat berpengaruh 

terhadap produktivitas tenaga kerja. Sebab tanpa adanya upah yang sesuai dari 

pemilik industri, tenaga kerja kurang termotivasi untuk bekerja lebih giat di pabrik 

tersebut, dengan pemberian upah yang sangat sedikit maka tenaga kerja akan 

kurang termotivasi untuk bekerja, maka produktivitas tenaga kerja dapat menurun. 

2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja. Hal ini didasarkan pada t hitung variabel tingkat pendidikan sebesar 6,1749 

dan signifikan pada taraf 5% yang ditunjukan oleh probabilitas tingkat pendidikan 

sebesar 0,0000. Dalam kenyataanya tingkat pendidikan pada industri kecap di 

Kecamatan Pati ini tidak begitu berpengaruh, karena produktivitas yang dihasilkan 

antara tenaga kerja yang berbeda tingkat pendidikanya produktivitasnya tidak 

selalu lebih tinggi tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi. Sehingga 

tingginya produktivitas tenaga kerja tidak selalu dapat dilihat pada tingkat 

pendidikannya.  
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3. Teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Hal 

ini didasarkan pada t hitung variabel teknologi sebesar 52,7167 dan signifikan 

pada taraf 5%. Hal ini dikarenakan teknologi sangat penting sebab dengan adanya 

teknologi dapat berpengaruh baik terhadap hasil produksi, yang selanjutnya akan 

berpengaruh baik pula kepada produktivitas tenaga kerja. Dengan teknologi yang 

modern maka jumlah produksi yang dihasilkan akan bertambah kemudian 

produktivitas tenaga kerja juga akan bertambah karena pekerjaan menjadi cepat 

dan menjadi lebih ringan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan 

untuk meningkatkan hasil produktivitas tenaga kerja melalui upah, tingkat pendidikan 

dan teknologi adalah sebagai berikut : 

1. Adapun indikasi dari variabel upah yaitu dari aspek-aspek yang meliputi upah 

pokok dan upah lembur. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

pengusaha harus memperhatikan upah yang diberikan karena besar kecilnya upah 

dapat memotivasi tenaga kerja dalam bekerja. Sehingga pemberian upah dalam 

bekerja akan sangat membantu dan memberikan motivasi bagi tenaga kerja untuk 

upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Menurut Ravianto (1995), 

penghasilan dan jaminan sosial dalam arti imbalan atau penghargaan dapat 

menjadi pendorong untuk bekerja lebih produktif. Penghasilan dan jaminan sosial 

seseorang berkaitan langsung dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan 

pokok yang lebih lanjut mempengaruhi produktivitas kerjanya. 
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2. Adapun indikasi dari variabel tingkat pendidikan yaitu dari sampai pada tingkat 

apa seorang tenaga kerja menamatkan pendidikanya. Tingkat pendidikan juga 

penting karena seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mampu 

menciptakan ide-ide bagus yang dapat berguna untuk upaya peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pada 

industri kecap di Kecamatan Pati. Oleh karena itu masing-masing pemilik industri 

hendaknya tidak membeda-bedakan antara tenaga kerja yang satu dengan yang 

lain, kemudian pemilik industri dapat pula memberikan masukan-masukan dan 

pengarahan agar tenaga kerjanya tetap konsisten dalam melakukan pekerjaan. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan landasan teori Handoko, (2001:193) yaitu 

mengenai produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah pendidikan latihan yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, semakin tinggi pula tingkat produktivitas. Sedangkan menurut 

Ravianto (1995), produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi salah satunya adalah 

pendidikan latihan. Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan 

seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat, sedangkan 

latihan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian 

pengusaha dapat pula memberikan arahan dan binaan agar kinerja tenaga kerjanya 

dapat terus ditingkatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja pada 

industri kecap di Kecamatan Pati, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja. 

3. Adapun indikasi dari teknologi yaitu dari aspek-aspek teknologi modern dan 

tradisional. Industri yang sudah menggunakan teknologi modern dikarenakan 
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adanya keinginan dan usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau 

hasil kerja selanjutnya dapat meningkatkan hasil produksi perusahaan. Bagi 

industri yang masih menggunakan teknologi tradisional dikarenakan masih belum 

mampu untuk membeli alat-alat teknologi yang modern. Pengusaha juga masih 

enggan dalam menggunakan teknologi modern karena penggunaan teknologi 

modern akan dapat mengurangi kualitas hasil produksi kecap, karena penggunaan 

tenaga kerja manusia dalam proses produksi kecap dapat diterapkan sistem 

ketelitian dan mengurangi kegagalan produksi dengan menggunakan teknologi 

modern. Akan tetapi dalam kenyataanya teknologi modern lebih menguntungkan, 

lebih cepat dalam proses produksinya. Kualitas yang dihasilkan juga baik. Dari hal 

tersebut teknologi modern lebih banyak keuntunganya dibanding teknologi 

tradisional. Oleh karena itu para pengusaha harus dapat meningkatkan teknologi 

dan beralih ke teknologi yang modern karena hal ini akan mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja sekaligus membantu dan meringankan proses produksi 

sehingga produksi kecap akan lebih mudah, cepat selesai, efektif dan efisien. 
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Tabulasi Data 

No 
Jenis 

Kelamin 
Umur 

Upah Pendidikan 
Dummy 

Produktivitas 

Upah Pokok Upah Lembur Total Total/Minggu Pendidikan TP Produktivitas Produktivitas/Minggu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 P 27 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 135 810 

2 P 37 25,000 4,000 29,000 174,000 SD 6 0 15 90 

3 P 34 32,000 7,500 39,500 237,000 SD 6 1 110 660 

4 L 38 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 0 16 96 

5 L 36 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 130 780 

6 P 29 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 135 810 

7 L 37 28,000 4,000 32,000 192,000 SMP 9 0 15 90 

8 L 32 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 140 840 

9 P 36 28,000 5,000 33,000 198,000 SD 6 1 125 750 

10 L 37 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 0 16 96 

11 L 38 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 6 1 140 840 

12 P 24 30,000 5,000 35,000 210,000 SMP 9 1 140 840 

13 P 33 25,000 4,000 29,000 174,000 SD 6 0 15 90 

14 P 32 30,000 5,000 35,000 210,000 SMA 12 1 125 750 

15 L 34 32,000 7,500 39,500 237,000 SMA 12 1 160 960 

16 L 36 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 0 16 96 

17 P 34 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 140 840 

18 P 37 28,000 4,000 32,000 192,000 SD 6 0 14 84 

19 P 38 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 120 720 

20 P 29 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 145 870 

21 P 27 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 140 840 

22 P 33 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 1 100 600 

23 L 31 30,000 5,000 35,000 210,000 SMP 9 0 20 120 

24 L 30 32,000 7,500 39,500 237,000 SMA 12 1 160 960 

25 P 29 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 145 870 

26 P 37 30,000 5,000 35,000 210,000 SMP 9 1 140 840 

27 P 36 28,000 5,000 33,000 198,000 SD 6 1 120 720 

28 L 35 32,000 7,500 39,500 237,000 SMA 12 1 150 900 

29 P 27 30,000 5,000 35,000 210,000 Smp 9 1 125 750 

30 L 35 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 140 840 

31 P 26 28,000 4,000 32,000 192,000 SD 6 0 14 84 

32 P 28 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 140 840 

33 L 30 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 0 20 120 

34 P 33 32,000 7,500 39,500 237,000 SD 6 1 100 600 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

35 P 27 30,000 5,000 35,000 210,000 SMP 9 1 125 750 

36 P 31 32,000 7,500 39,500 237,000 SD 6 1 100 600 

37 P 26 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 135 810 

38 P 25 28,000 4,000 32,000 192,000 SMP 9 0 16 96 

39 P 26 32,000 7,500 39,500 237,000 SMA 12 1 150 900 

40 P 25 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 1 100 600 

41 P 35 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 140 840 

42 P 33 28,000 4,000 32,000 192,000 SD 6 0 14 84 

43 P 37 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 140 840 

44 P 38 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 135 810 

45 L 34 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 9 1 140 840 

46 P 39 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 140 840 

47 P 37 28,000 5,000 33,000 198,000 SD 6 1 125 750 

48 P 27 30,000 5,000 35,000 210,000 SMP 9 1 120 720 

49 L 34 28,000 4,000 32,000 192,000 SD 6 0 14 84 

50 P 35 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 140 840 

51 P 28 25,000 4,000 29,000 174,000 SD 6 0 14 84 

52 P 29 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 1 100 600 

53 P 26 25,000 4,000 29,000 174,000 SMP 9 0 15 90 

54 P 27 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 1 100 600 

55 P 29 28,000 5,000 33,000 198,000 SD 6 1 125 750 

56 L 35 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 0 16 96 

57 L 36 32,000 7,500 39,500 237,000 SD 6 1 110 660 

58 P 25 25,000 4,000 29,000 174,000 SMP 9 0 15 90 

59 P 36 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 9 1 140 840 

60 P 37 30,000 5,000 35,000 210,000 SMP 9 1 115 690 

61 P 27 28,000 5,000 33,000 198,000 SMP 6 1 135 810 

62 P 26 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 1 100 600 

63 P 29 25,000 4,000 29,000 174,000 SD 6 0 14 84 

64 P 34 32,000 7,500 39,500 237,000 SMP 12 1 140 840 

65 P 36 30,000 5,000 35,000 210,000 SD 6 1 100 600 

66 P 24 32,000 7,500 39,500 237,000 SMA 12 1 150 900 

67 P 36 28,000 5,000 33,000 198,000 SD 6 1 125 750 

68 P 29 25,000 4,000 29,000 174,000 SMP 9 0 15 90 

69 P 37 28,000 4,000 32,000 192,000 SD 6 0 14 84 

70 L 29 32,000 7,500 39,500 237,000 SD 6 1 110 660 
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Input Data Regresi 

No X1 X2 X3 (Dummy) Y Ln Xs1 Ln Y 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 198,000 9 1 810 12.19602 6.697034248 

2 174,000 6 0 90 12.06681 4.49980967 

3 237,000 6 1 660 12.37582 6.492239835 

4 210,000 6 0 96 12.25486 4.564348191 

5 237,000 9 1 780 12.37582 6.65929392 

6 198,000 9 1 810 12.19602 6.697034248 

7 192,000 9 0 90 12.16525 4.49980967 

8 237,000 9 1 840 12.37582 6.733401892 

9 198,000 6 1 750 12.19602 6.620073207 

10 210,000 6 0 96 12.25486 4.564348191 

11 237,000 6 1 840 12.37582 6.733401892 

12 210,000 9 1 840 12.25486 6.733401892 

13 174,000 6 0 90 12.06681 4.49980967 

14 210,000 12 1 750 12.25486 6.620073207 

15 237,000 12 1 960 12.37582 6.866933284 

16 210,000 6 0 96 12.25486 4.564348191 

17 237,000 9 1 840 12.37582 6.733401892 

18 192,000 6 0 84 12.16525 4.430816799 

19 237,000 9 1 720 12.37582 6.579251212 

20 198,000 9 1 870 12.19602 6.768493212 

21 237,000 9 1 840 12.37582 6.733401892 

22 210,000 6 1 600 12.25486 6.396929655 

23 210,000 9 0 120 12.25486 4.787491743 

24 237,000 12 1 960 12.37582 6.866933284 

25 198,000 9 1 870 12.19602 6.768493212 

26 210,000 9 1 840 12.25486 6.733401892 

27 198,000 6 1 720 12.19602 6.579251212 

28 237,000 12 1 900 12.37582 6.802394763 

29 210,000 9 1 750 12.25486 6.620073207 

30 237,000 9 1 840 12.37582 6.733401892 

31 192,000 6 0 84 12.16525 4.430816799 

32 237,000 9 1 840 12.37582 6.733401892 

33 210,000 6 0 120 12.25486 4.787491743 

34 237,000 6 1 600 12.37582 6.396929655 

35 210,000 9 1 750 12.25486 6.620073207 

36 237,000 6 1 600 12.37582 6.396929655 

37 198,000 9 1 810 12.19602 6.697034248 

38 192,000 9 0 96 12.16525 4.564348191 

39 237,000 12 1 900 12.37582 6.802394763 

40 210,000 6 1 600 12.25486 6.396929655 

41 198,000 9 1 840 12.19602 6.733401892 

42 192,000 6 0 84 12.16525 4.430816799 

43 237,000 9 1 840 12.37582 6.733401892 

44 198,000 9 1 810 12.19602 6.697034248 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

45 237,000 9 1 840 12.37582 6.733401892 

46 198,000 9 1 840 12.19602 6.733401892 

47 198,000 6 1 750 12.19602 6.620073207 

48 210,000 9 1 720 12.25486 6.579251212 

49 192,000 6 0 84 12.16525 4.430816799 

50 198,000 9 1 840 12.19602 6.733401892 

51 174,000 6 0 84 12.06681 4.430816799 

52 210,000 6 1 600 12.25486 6.396929655 

53 174,000 9 0 90 12.06681 4.49980967 

54 210,000 6 1 600 12.25486 6.396929655 

55 198,000 6 1 750 12.19602 6.620073207 

56 210,000 6 0 96 12.25486 4.564348191 

57 237,000 6 1 660 12.37582 6.492239835 

58 174,000 9 0 90 12.06681 4.49980967 

59 198,000 9 1 840 12.19602 6.733401892 

60 210,000 9 1 690 12.25486 6.536691598 

61 198,000 6 1 810 12.19602 6.697034248 

62 210,000 6 1 600 12.25486 6.396929655 

63 174,000 6 0 84 12.06681 4.430816799 

64 237,000 12 1 840 12.37582 6.733401892 

65 210,000 6 1 600 12.25486 6.396929655 

66 237,000 12 1 900 12.37582 6.802394763 

67 198,000 6 1 750 12.19602 6.620073207 

68 174,000 9 0 90 12.06681 4.49980967 

69 192,000 6 0 84 12.16525 4.430816799 

70 237,000 6 1 660 12.37582 6.492239835 
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Hasil Analisis Data dengan EVIEWS 
 

Dependent Variable: LNY   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/11   Time: 13:26   

Sample: 1 70    

Included observations: 70   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.255096 1.876477 1.201771 0.2337 

LNX1 0.161247 0.156455 1.030624 0.3065 

X2 0.044215 0.007160 6.174872 0.0000 

X3 2.036753 0.038636 52.71664 0.0000 
     
     R-squared 0.990360     Mean dependent var 6.035742 

Adjusted R-squared 0.989921     S.D. dependent var 0.973694 

S.E. of regression 0.097751     Akaike info criterion -1.757344 

Sum squared resid 0.630646     Schwarz criterion -1.628858 

Log likelihood 65.50703     Hannan-Quinn criter. -1.706308 

F-statistic 2260.083     Durbin-Watson stat 2.167065 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 
 
Uji Normalitas Data 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals

Sample 1 70

Observations 70

Mean       7.44e-16

Median   0.033691

Maximum  0.291050

Minimum -0.178411

Std. Dev.   0.095602

Skewness   0.203039

Kurtosis   2.833948

Jarque-Bera  0.561380

Probability  0.755263

 
Keterangan :: 
Nilai JB 0,56 dengan probabilitas 0,755. Nilai JB < 2 (0,56 < 2) dan probabilitas > 5% (0,75 > 0,05). 
Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 
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Uji Multikolinieritas (Regresi Auxiliary) 
 

Regresi Auxilliary LnX1 
 

Dependent Variable: LNX1   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/11   Time: 12:16   

Sample: 1 70    

Included observations: 70   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.11092 0.036851 328.6483 0.0000 

X2 0.006777 0.004729 1.432926 0.1565 

X3 0.119395 0.022422 5.324887 0.0000 
     
     R-squared 0.375168     Mean dependent var 12.24993 

Adjusted R-squared 0.356516     S.D. dependent var 0.098147 

S.E. of regression 0.078731     Akaike info criterion -2.203638 

Sum squared resid 0.415308     Schwarz criterion -2.107274 

Log likelihood 80.12734     Hannan-Quinn criter. -2.165361 

F-statistic 20.11443     Durbin-Watson stat 1.897888 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

Regresi Auxilliary X2 
 
Dependent Variable: X2   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/11   Time: 10:55   

Sample: 1 70    

Included observations: 70   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -39.67236 35.29769 -1.123936 0.2651 

X3 0.945252 0.499387 1.892824 0.0627 

LNX1 3.830695 2.901213 1.320377 0.1912 
     
     R-squared 0.132572     Mean dependent var 7.928571 

Adjusted R-squared 0.106678     S.D. dependent var 1.980495 

S.E. of regression 1.871879     Akaike info criterion 4.133674 

Sum squared resid 234.7633     Schwarz criterion 4.230038 

Log likelihood -141.6786     Hannan-Quinn criter. 4.171951 

F-statistic 5.119910     Durbin-Watson stat 2.150965 

Prob(F-statistic) 0.008528    
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Regresi Auxilliary X3 
 

Dependent Variable: X3   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/11   Time: 10:56   

Sample: 1 70    

Included observations: 70   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -30.75364 3.876416 -7.933523 0.0000 

LNX1 2.545747 0.320537 7.942132 0.0000 

X2 0.035655 0.021285 1.675113 0.0986 
     
     R-squared 0.380135     Mean dependent var 0.714286 

Adjusted R-squared 0.361632     S.D. dependent var 0.455016 

S.E. of regression 0.363548     Akaike info criterion 0.856102 

Sum squared resid 8.855210     Schwarz criterion 0.952466 

Log likelihood -26.96357     Hannan-Quinn criter. 0.894379 

F-statistic 20.54405     Durbin-Watson stat 2.281083 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 
Resume Uji Multikolinieritas (Regresi Auxilliary) 

No. Persamaan 
R

2
 Auxiliary 

Regression 

R
2
 Regresi Utama 

(Fixed Effect) 

1 X2, X3 dummy 0,375 0,990 

2 X3 dummy, Ln X1 0,132 0,990 

3 Ln X1, X2 0,380 0,990 

 
Keterangan : 

Nilai R2 regresi parsial (auxiliary regression) dengan nilai R2 regresi utama diketahui bahwa 
nilai R2 regresi parsial (auxiliary regression) lebih rendah dibandingkan dengan nilai R2 regresi 
utama. Jadi dapat disimpulkan model terbebas dari masalah multikolinieritas. 
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Uji Heteroskedastisitas (Dengan Uji Glesjer) 
 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2.284260     Prob. F(3,66) 0.0870 

Obs*R-squared 6.584437     Prob. Chi-Square(3) 0.0864 

Scaled explained SS 4.527001     Prob. Chi-Square(3) 0.2099 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/11   Time: 14:20   

Sample: 1 70    

Included observations: 70   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.018428 0.981668 0.018772 0.9851 

LNX1 0.009558 0.082083 0.116441 0.9077 

X2 -0.008085 0.003484 -2.320722 0.0234 

X3 0.013949 0.020555 0.678593 0.4998 
     
     R-squared 0.094063     Mean dependent var 0.081376 

Adjusted R-squared 0.052884     S.D. dependent var 0.049212 

S.E. of regression 0.047893     Akaike info criterion -3.184244 

Sum squared resid 0.151388     Schwarz criterion -3.055758 

Log likelihood 115.4485     Hannan-Quinn criter. -3.133208 

F-statistic 2.284260     Durbin-Watson stat 1.864108 

Prob(F-statistic) 0.086998    
     
     

 

Keterangan : 
F-statistik serta Obs*R-square diatas level signifikansi 5%, maka pengambilan keputusannya 
adalah model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
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Uji Autokorelasi 
 

Dependent Variable: LNY   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/11   Time: 13:26   

Sample: 1 70    

Included observations: 70   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.255096 1.876477 1.201771 0.2337 

LNX1 0.161247 0.156455 1.030624 0.3065 

X2 0.044215 0.007160 6.174872 0.0000 

X3 2.036753 0.038636 52.71664 0.0000 
     
     R-squared 0.990360     Mean dependent var 6.035742 

Adjusted R-squared 0.989921     S.D. dependent var 0.973694 

S.E. of regression 0.097751     Akaike info criterion -1.757344 

Sum squared resid 0.630646     Schwarz criterion -1.628858 

Log likelihood 65.50703     Hannan-Quinn criter. -1.706308 

F-statistic 2260.083     Durbin-Watson stat 2.167065 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Keterangan : 
Nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,167. Dari uji Durbin Watson diketahui nilai dL dan dU 

dengan jumlah variable bebas 3 dan n 70 adalah: dL (1,372), dU (1,546), 4-dU (2,454) dan 4-dL 
(2,628). Nilai DW sebesar 2,167 dan berada pada dU  < d < 4 - dU  maka pengambilan keputusanya 
adalah tidak terdapat autokorelasi dalam model. 

 
 
 

Peraga Uji Durbin Watson 
 

 
 
 
 

 
 
0 dL (1,372) dU (1,546) 4-dU (2,454) 4-dL (2,628) 
 
Lampiran Dokumentasi 
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Lampiran Dokumentasi 
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Proses Pengemasan Kecap 

 



81 

 

 

 

Kecap Siap Jual 

 

 

 

 

 


