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RINGKASAN 

 

Setyo Hadi Nugroho. H1305519. 2010. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Wanita pada Kegiatan 

Pemangkasan Lepas Panen di Afdeling Assinan Kebun Getas, PTPN IX, 

Kabupaten Semarang. Skripsi di bawah bimbingan: Dr. Ir. Mohd. Harisudin, 

MSi dan Wiwit Rahayu SP.,MP.  

Salah satu sektor pertanian yang memiliki prospek bagus dalam 

mendukung strategi pembangunan nasional adalah perkebunan dengan komoditas 

kopi. Salah satu tindakan teknis budidaya untuk meningkatkan hasil produksi 

tanaman kopi adalah dengan melakukan pemangkasan lepas panen guna 

mendapatkan hasil produksi kopi yang maksimal. Tenaga kerja yang produktif 

pada kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi adalah wanita, karena 

memiliki ketelitian dan kesabaran yang lebih besar dibandingkan dengan pria. 

Akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

wanita pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis tentang 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja wanita pada 

kegiatan pemangkasan lepas penen tanaman kopi. Berdasarkan beberapa sumber, 

diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita 

pada kegiatan pemangkasan tanaman kopi adalah umur, jenjang pendidikan, lama 

kerja, jarak ke lokasi kerja, umur tanaman, dan topografi. 

Penelitian ini dilakukan di Afdeling Assinan Kebun Getas, PTPN IX, 

Kabupaten Semarang dengan menggunakan data-data terkait yang ada di lokasi 

penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor-

faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita tersebut adalah 

metode statistik regresi linier berganda. Penghitungan uji statistik dibantu dengan 

Software SPSS 12. 

Produktivitas tenaga kerja wanita dalam melakukan kegiatan pemangkasan 

lepas panen sebesar 50,07 pohon/hok sehingga produktivitas tenaga kerja wanita 

sesuai dengan standar kebun. Secara umum, empat faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja berhubungan sangat kuat, yakni 

ditunjukkan dengan nilai R (koefisien korelasi) sebesar 79%. Sebesar 62,4% 

keragaman/variasi dari produktivitas tenaga kerja wanita dapat dijelaskan oleh 

masuknya ke enam variabel tersebut, sedangkan sebanyak 37,6% ditentukan oleh 

faktor-faktor yang lain. Dari enam faktor yang diduga berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen 

tanaman kopi, secara individual hanyalah faktor lama kerja (X3) yang secara 

signifikan dapat digunakan untuk memperkirakan produktivitas tenaga kerja 

wanita tersebut. Adapun model yang diperoleh dari perhitungan statistik adalah 

3127,0736,48 XY  . Artinya peningkatan lama kerja tenaga kerja wanita 

sebesar satu tahun dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja wanita sebesar 

0,135 pohon/hok. 

 

Key word: produktivitas, tenaga kerja wanita, regresi linier berganda 
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ABSTRACT 

Setyo Hadi Nugroho. H1305519. 2010. The Factors which Impact Productivity 

of Female Labour at Postharvesting Cutting Coffee in Afdeling Assinan, Getas 

Field, PTPN IX, Semarang District. Adviser : Dr. Ir. Mohd. Harisudin, MSi and 

Wiwit Rahayu SP.,MP 

Coffee is one of prospective commodities in supporting national 

development strategy. There’s some ways to enhance coffee productivity, one of 

them is by doing postharvesting cutting. Labour used for this activity is female, 

because they’re more patient and careful than male. But there are many factors 

which impact their productivity. Some literatures gave informations that the 

impact factors of female labour productivity are age, stage of education, working 

experience, distance to the field of the work, coffee plant age, and the 

tophographics land. Thereby, it need an analysis of those factors. 

This research was done in Afdeling Assinan, Getas Field, PTPN IX, 

Semarang District. Some refferences that need by this reseach was available in 

this location. Multiple Linear Regression is used, helped by SPSS 12 software to 

analyse its statistical number. 

Female labour productivity in postharvesting cutting is 50.07 

trees/work-man-day. Generally, the four independent variables that be predicted 

influent the female labour productivity have the strong correlation between one to 

another with the correlation coeffisient value is 79 %. All the independent 

variables influent the productivity of female labour by 62.4%, and the rest 37.6% 

caused by other factors. But, individually, only the working experience (X3) that 

able to predict the productivity of female labour significantly. The statistical 

model is 3135,0076,47 XY  . It means that one more year working experience 

can upgrade female labour productivity as 0.135 trees/ work-man-day. 

 

Key word: productivity, female labour, multiple linear regression 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Strategi pembangunan nasional khususnya pembangunan sektor 

pertanian dipusatkan pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural, 

meliputi proses perubahan dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian 

yang maju dan modern, dari sistem pertanian subsisten ke sistem pertanian 

yang berorientasi pasar. Pembangunan pertanian harus diarahkan pada 

terciptanya tenaga petani yang terampil dalam mengelola usaha taninya. Di 

Indonesia tercatat berbagai tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan 

usaha tani yang masing-masing mempunyai kekhususan yang berbeda-beda 

seperti kenaikan produksi, peningkatan di bidang pemasaran dan sistem kredit, 

serta efisiensi. Dari berbagai ragam tantangan dan permasalahan tersebut yang 

sering kali terlupakan adalah efisiensi dalam pengelolaan usaha tani terutama 

yang berhubungan dengan kerja petani (Alfan, 1999). Efisiensi yang terkait 

dengan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja. 

Kemajuan pertanian dapat diukur dengan tingginya produktivitas tenaga 

kerja, dan semua usaha diarahkan untuk meningkatkan produktivitas. Faktor 

produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang terbatas jumlahnya, 

sehingga yang diperlukan adalah peningkatan efisiensi dalam penggunaan 

tenaga kerja per orang dan tidak pada peningkatan penggunaan lahan per 

hektar. Produktivitas tenaga kerja pertanian dapat ditingkatkan melalui 

berbagai cara, antara lain dengan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan 

mutu dan hasil kerjanya (Mubyarto, 1989). 

Salah satu ukuran yang dipakai untuk menentukan kinerja dari sebuah 

perkebunan adalah produktivitas perkebunan yang pada dasarnya hal itu 

mencerminkan produktivitas dari para tenaga kerjanya. Oleh karena itu, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia di sebuah perusahaan dapat 

dilakukan dengan pendekatan peningkatan kualitas tenaga kerja pada semua 

tingkatan. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja pada sebuah perusahaan maka 
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diharapkan semakin tinggi pula produktivitas mereka. Adanya peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia, diharapkan akan menjadikan kegiatan/pekerjaan 

yang dilakukan lebih efisien dan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya 

yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 

Kopi robusta merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai 

strategis dalam pemberdayaan ekonomi pada suatu perusahaan perkebunan. 

Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Pertama, kopi robusta mudah 

dibudidayakan dan gangguan hama penyakit pada kopi robusta relatif sedikit. 

Kedua, kopi robusta dapat ditanam dibawah tanaman naungan produktif 

sehingga pendapatan tidak hanya mengandalkan pada saat panen kopi. Ketiga, 

pengolahan pasca panen mudah dilakukan. Keempat, biji kopi dapat disimpan 

dan mudah diangkut. Dan yang terakhir, biji kopi dapat diekspor dan 

dikonsumsi di dalam negeri (Yahmadi dan Surip, 2001). 

Perkembangan kopi di Indonesia dapat dilihat pada peningkatan 

produktivitas tanaman kopi yang dari tahun 2003-2006 mengalami kenaikan, 

meskipun pada tahun 2003-2005 luas areal tanaman kopi di Indonesia 

mengalami penurunan. Dari Tabel 1 diketahui bahwa luas areal tanaman kopi 

di Indonesia pada tahun 2003 adalah seluas 1.381.730 ha, pada tahun 2004 

turun menjadi 1.303.943 ha dan turun lagi menjadi 1.255.272 ha. Pada tahun 

2006 luas areal tanaman kopi bertambah menjadi 1.263.606 ha, produktivitas 

tanaman kopi yang dihasilkan pada tahun 2003-2006 masing-masing sebesar 

480,25 kg/ha, 496,48 kg/ha, 510,14 kg/ha dan 516,51 kg/ha.  Di Jawa Tengah, 

luas areal perkebunan kopi dari tahun 2003-2006 mengalami penambahan, 

namun produktivitas yang diperoleh cenderung menurun. 

Tabel 1. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Tanaman Kopi di Indonesia 

dan di Jawa Tengah pada Tahun 2003-2006 

Tahun 

Jawa Tengah Indonesia 

Luas 

(ha) 

Produksi 

(kg) 

Produktivitas 

(kg/ha) 

Luas  

(ha) 

Produksi 

(kg) 

Produktivitas 

(kg/ha) 

2003 

2004 

2005 

2006 

40.921 

41.106 

41.993 

42.276 

14.150 

14.306 

14.216 

14.493 

345,79 

348,03 

338,53 

342,82 

1.381.730 

1.303.943 

1.255.272 

1.263.606 

663.571 

647.385 

640.365 

652.668 

480,25 

496,48 

510,14 

516,51 

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006. 
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Pembangunan Perkebunan di Jawa Tengah memiliki peran strategis, 

terutama jika ditinjau dari segi ekonomi dan segi sosial. Dari segi ekonomi 

perkebunan merupakan sumber nafkah bagi banyak petani, sedangkan dari 

segi sosial perkebunan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar.  

B. Perumusan Masalah 

Indonesia adalah negara agraris yang banyak bergantung pada aktivitas 

dan hasil pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja. Bertolak belakang 

dengan banyaknya kontribusi sektor pertanian dalam penciptaan kesempatan 

kerja, ternyata produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian lebih rendah 

dibandingkan dengan sektor lain. Sebagai penyedia lapangan kerja, 

perkebunan kopi mampu menyediakan lapangan kerja lebih dari 2 juta kepala 

keluarga petani dan memberikan pendapatan yang layak bagi mereka. Di 

samping itu juga tercipta lapangan kerja bagi pedagang pengumpul hingga 

eksportir, tenaga kerja perkebunan besar dan buruh industri pengolahan kopi. 

Penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan budidaya tanaman kopi yang 

terampil merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan suatu perkebunan 

dalam meningkatkan produktivitas, kuantitas dan kualitas tenaga kerja 

sehingga penggunaan tenaga kerja dalam perkebunan tersebut dapat dikatakan 

efisien. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pengeluaran biaya 

perusahaan perkebunan dalam alokasi dana untuk tenaga kerja. Selain itu, 

profesionalisme juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan  efisiensi. 

Tenaga kerja yang banyak belum tentu efektif. Ada kalanya kelebihan tenaga 

kerja akan menimbulkan kerumitan. 

Menurut Martadinata (1998), di beberapa perkebunan besar mulai 

dirasakan adanya kesulitan mencari tenaga kerja, baik untuk pemeliharaan 

tanaman maupun untuk petik kopi. Upaya intensifikasi pemeliharaan tanaman 

akan sulit apabila tenaga kerja langka. Angkatan kerja di pedesaan kurang 

berminat bekerja di perkebunan, hal ini dikarenakan tingkat upah yang 

diterima masih rendah. Mereka lebih tertarik untuk berkerja di kota, karena 

selain bekerja pada ruang tertutup juga upah yang diterima relatif lebih tinggi, 

serta terkesan lebih tinggi statusnya. Upaya untuk mengatasi kelangkaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

4 

 

tenaga kerja dapat dilakukan dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar 

daerah, mekanisasi pertanian untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja 

ataupun meningkatkan upah untuk merangsang pekerja agar tertarik bekerja 

dikebun. 

Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja di PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Getas, 

Afdeling Assinan pada Tahun 2006. 

Uraian  Kebun Getas Afd. Assinan 

Tenaga kerja Gol IIIA 

Tenaga kerja Gol IID-IB 

Tenaga kerja Gol IA 

KHL Teratur. 

13 

79 

492 

 

1 

9 

53 

305 

Jumlah  368 

Sumber : PTPN IX 2006 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang terdapat di 

Afdeling Assinan sebanyak 363 orang, yang terdiri dari satu orang sinder 

afdeling (pimpinan kebun, golongan IIIA), tenaga kerja pelaksana (golongan 

IID-IA) sebanyak 63 orang dan tenaga kerja harian lepas teratur sebanyak 305 

orang. Jumlah sumberdaya manusia tersebut masih kurang dari standar yang 

harus dimiliki perkebunan kopi. Indeks tenaga kerja untuk tanaman kopi 

adalah 0,9 yang berarti didalam sepuluh hektar perkebunan kopi, minimal 

dikelola sembilan orang. Jumlah tenaga kerja yang seharusnya dimiliki adalah 

sebanyak 382 orang untuk mengelola perkebunan kopi dari manajemen, 

budidaya hingga pemasarannya, sehingga jika dilihat dari indeks tenaga kerja 

untuk perkebunan kopi, PTPN IX Kebun Getas Afdeling Assinan masih 

kekurangan tenaga kerja sebanyak 14 orang. 

Untuk memperoleh hasil produksi yang tinggi dan mutu yang tinggi 

pula, maka diperlukan tenaga-tenaga muda yang profesional untuk mengelola 

perkebunan kopi secara keseluruhan mulai dari pembudidayaan tanaman, 

pengelolaan sampai pada pemasaran hasil sehingga diharapkan kopi Indonesia 

dapat dijual di pasaran internasional. 

Salah satu tindakan teknis budidaya untuk meningkatkan hasil produksi 

tanaman kopi adalah dengan melaksanakan pemeliharaan tanaman seperti 

pemangkasan. Pemangkasan pemeliharaan dilaksanakan untuk mendapatkan 
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hasil produksi kopi yang maksimal berkaitan langsung dalam penyediaan 

cabang-cabang produksi pada tahun yang akan datang. Pemangkasan 

pemeliharaan bertujuan mempertahankan kesinambungan kerangka tanaman 

yang diperoleh dari pemangkasan bentuk dengan cara menghilangkan cabang-

cabang yang tidak produktif 

Menurut Najianti dan Danarti (2001) pemangkasan merupakan kegiatan 

yang diperlukan dalam budidaya tanaman kopi untuk mengatur produksi pada 

tingkat maksimum, karena berkaitan dengan cabang reproduksi yang akan 

menjadi tempat pertumbuhan buah. Dengan pemangkasan, tanaman kopi 

menjadi tidak mudah terserang hama dan penyakit, dan mudah dalam 

pemanenan. Untuk memperoleh hasil produksi kopi dan mutu yang tinggi, 

maka diperlukan tenaga kerja yang terampil untuk mengelola perkebunan kopi 

secara keseluruhan di dalam budidaya tanaman kopi. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah produktivitas tenaga kerja wanita dalam melakukan pemangkasan 

tanaman kopi di Kebun Getas Afdeling Assinan PTPN IX sesuai standar 

yang telah ditentukan? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita 

dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman kopi di Kebun Getas 

Afdeling Assinan PTPN IX? 

3. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap produktivitas 

tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi 

di lokasi penelitian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan 

lepas panen tanaman kopi di Kebun Getas Afdeling Assinan PTPN IX. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

wanita dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman kopi di Kebun Getas 

Afdeling Assinan PTPN IX. 
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3. Membuat pemodelan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen 

tanaman kopi  untuk mengetahui pengaruhnya terhadap produktivitas 

tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi 

di lokasi penelitian 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 

2. Bagi perkebunan dan instansi pengambilan kebijakan, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan tenaga 

kerja di perkebunan khususnya pada pembudidayaan tanaman kopi. 

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengkajian pada masalah yang sama. 
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II. LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Menurut Baskoro (2006), produktivitas tenaga kerja wanita penyadap 

karet di Kebun Batujamus dipengaruhi oleh status tenaga kerja penyadap 

karet dan upah tenaga kerja penyadap karet. Tenaga kerja penyadap karet 

tetap mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tenaga kerja penyadap karet lepas. Semakin tinggi jumlah upah yang 

diterima tenaga kerja penyadap karet maka produktivitas tenaga kerja 

wanita penyadap karet juga semakin meningkat. 

Kelemahan utama kelompok tani dalam mengelola usaha tani kopi 

arabika di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang adalah sumberdaya 

manusia yang kurang terlatih dan kurang profesional baik dalam budidaya 

maupun penanganan pasca panen. Dalam budidaya, sumber daya manusia 

yang kurang terlatih akan mempengaruhi produksi kopi yang dihasilkan 

(Jati, 2006) 

2. PTPN IX Kebun Getas 

Kebun Getas didirikan pada tahun 1898 dan dikelola oleh Fa. HG. 

Th. Crone yang berkedudukan di Ansterdam Belanda dengan nama Cultur 

Onderneming  Getas (CO. Getas). Kebun Getas merupakan gabungan dua 

kebun yang semula berdiri sendiri, yaitu Kebun Getas dengan budidaya 

karet, dan Kebun Assinan / Banaran dengan budidaya Kopi dan Kakao. 

Berdasarkan Akta notaris di Jakarta Nomor 98 tahun 1973 tanggal 31 Juli 

1973 diadakan pengalihan bentuk perusahaan dari Perusahaan Negara 

Perkebunan XVIII menjadi PT Perkebunan XVIII (Persero). Surat 

Keputusan Direktur Utama PT. Perkebunan XVIII (Persero) pada tanggal 

5 Agustus 1982, Kebun Getas digabung dengan Kebun Assinan. Pada 

tanggal 11 Maret 1996 PT. Perkebunan VIII diganti dengan PT. 

Perkebunan Nusantara (PTPN) IX (Persero) yang berkedudukan di 

Semarang. 
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Komoditi utama PTPN IX meliputi tanaman kopi, kakao, karet, teh 

dan tebu. Visi dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IX adalah 

menjadikan PTPN IX suatu perusahaan agrobisnis dan agroindustri yang 

tangguh, berkembang dan berwawasan lingkungan. Misi PTPN IX 

memproduksi dan memasarkan kompoditi utama beserta industri hilirnya 

dan pengembangan agrowisata di Jawa Tengah. Melaksanakan 

pengelolaan operasional perusahaan dengan sasaran profitisasi dan 

pertumbuhan perusahaan, yang mengarah pada kelangsunga hidup 

perusahaan. Memberdayakan sumber daya dan potensi lingkungan guna 

mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan 

kerja, kemitraan dengan petani yang sinergis, perolehan devisa dari 

penjualan ekspor. (PTPN IX, 2006) 

3. Kopi 

Tanaman kopi (Coffea sp.) merupakan salah satu tanaman 

perkebunan yang penting di Indonesia. Ada empat spesies yang 

dibudidayakan yaitu Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea exelsa dan 

Coffea liberica. Dari keempat spesies tersebut, yang paling banyak 

dibudidayakan di Indonesia adalah kopi arabika dan robusta. Hal ini 

dikarenakan adanya pengaruh iklim/lingkungan terhadap tanaman kopi  

(Najiyanti dan Danarti, 2001). 

Kopi robusta dikembangkan di PTPN IX karena mempunyai sifat 

yang lebih unggul. Sifat-ifat penting kopi robusta antara lain resisten 

terhadap penyakit Hemelia vastatrix, tumbuh sangat baik pada ketinggian 

400-700 m dpl, produksi kering lebih tinggi daripada kopi arabika dan kopi 

liberika, dan rendemen + 22%. 

Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termansuk dalam 

family Rubiaeae dan genus Coffea. Tanaman ini tumbuhnya tegak, 

bercabang dan bila dibiarkan tumbuh akan mencapai 12 meter. Tanaman 

kopi mempunyai sistem percabangan yang agak berbeda dibandingkan 

dengan tanaman lain. Tanaman ini memiliki beberapa jenis cabang yang 

mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda, yaitu: 
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a. Cabang reproduksi (cabang orthrothop) 

Cabang reproduksi adalah cabang yang tumbuhnya tegak dan lurus. 

Saat masih muda, cabang ini disebut wiwilan. Cabang ini berasal dari 

tunas reproduksi yang terdapat di setiap ketiak daun pada setiap batang 

utama atau cabang primer. Cabang ini mempunyai sifat seperti cabang 

utama, sehingga bila batang utama mati atau tidak tumbuh sempurna, 

maka fungsinya dapat digantikan oleh cabang ini. 

b. Cabang primer (cabang plagiotrop) 

Cabang primer adalah cabang yang tumbuh pada batang utama atau 

cabang reproduksi dan berasal dari tunas pimer. Cabang primer 

mempunyai ciri-ciri arah pertumbuhannya mendatar, lemah, dan 

berfungsi sebagai penghasil buah. 

c. Cabang sekunder 

Cabang sekunder adalah cabang yang tumbuh pada cabang primer dan 

beraasal dari tunas sekunder. Cabang ini mempunyai sifat seperti 

cabang primer, sehingga dapat menghasilkan bunga.  

d. Cabang kipas 

Cabang kipas adalah cabang-cabang reproduksi yang tumbuh kuat pada 

cabang primer karena pohon sudah tua dan hanya memiliki sedikit 

cabang. Cabang-cabang tersebut terletak di ujujng batang dan 

mempunyai pertumbuhan yang cepat sehingga mata reproduksinya 

tumbuh menjadi pesat menjadi cabang-cabang reproduksi. Cabang 

reproduksi ini sifatnya seperti batang utama dan sering disebut cabang 

kipas. 

e. Cabang balik 

Cabang balik adalah cabang reproduksi yang tumbuh pada cabang 

primer, berkembang tidak normal, dan mempunyai arah pertumbuhan 

menuju mahkota tajuk. 

f. Cabang pecut 

Cabang pecut adalah cabang kipas yang tidak mampu membentuk 

cabang primer meskipun tumbuhnya cukup kuat. 
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g. Cabang air 

Cabang air adalah cabang reproduksi yang tumbuhnya pesat, ruas-ruas 

daunnya relatif panjang dan lunak atau hanya mengandung air. 

(Najiyanti dan Danarti, 2001).  

Pemangkasan adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam 

kegiatan budidaya tanaman kopi, karena berkaitan dengan penyediaan 

cabang-cabang produksi pada masa yang akan datang. Pemangkas pada 

tanaman kopi meliputi pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan 

dan pemangkasan rejuvenasi (peremajaan).  

Pada dasarnya pemangkasan bertujuan mengarahkan pertumbuhan 

tanaman kopi agar menjadi sehat, kuat, mempunyai keseimbangan antara 

pertumbuhan vegetatif dan generatif sehingga lebih produktif dan lestari. 

Adapun tujuan lain dari pemangkasan adalah sebagai berikut: 

1) Agar tanaman kopi menjadi rendah dan memudahkan pemeliharaan 

maupun pemanenan, 

2) Menyiapkan percabangan yang baik, kontinyu dan optimal, 

3) Membuka ruang lingkup cahaya matahari dan sirkulasi udara bisa 

masuk, sehingga merangsang pertumbuhan, memperlancar penyerbuk-

an serta mengurangi kelembaban pohon, 

4) Mempermudah pengendalian hama dan penyakit, 

5) Mengurangi cabang-cabang yang tidak produktif, 

6) Mengurangi kekeringan, karena dengan pemangkasan dapat 

mengurangi laju penguapan air pada tanaman dari cabang-cabang yang 

produktif, sehingga penyerapan unsur hara didalam tanah yang terbatas 

di musim kemarau lebih efisien, dan 

7) Mengupayakan produksi yang stabil setiap tahun. 

Dari beberapa tujuan pemangkasan tersebut kegiatan pemangkasan 

tanaman kopi harus dilakukan secara teratur. Kegiatan pemangkasan kopi 

terdiri atas pemangkasan bentuk yang bertujuan memperoleh kerangka 

dasar bagi pertumbuhan cabang-cabang reproduksi untuk memperoleh 

kerangka pohon yang kuat dan seimbang. Pemangkasan pemeliharaan yang 
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bertujuan agar pohon selalu bersih sesuai cabang-cabang yang dipelihara 

dan mengurangi cabang-cabang yang kurang produktif (PTPN IX, 2005). 

Pemangkasan lepas panen (PLP) adalah kegiatan pemangkasan yang 

dilakukan setelah kegiatan pemanenan. Pemangkasan ini berpedoman pada 

Surat Edaran Nomor XVII.0/009/1994 tanggal 24 Januari 2004 yang berisi:  

a. Cabang-cabang yang harus dipangkas 

i. Cabang-cabang yang rusak akibat petikan, angin dan lainnya, 

ii. Cabang-cabang yang terserang hama dan penyakit, 

iii. Cabang-cabang yang pertumbuhannya mengganggu percabangan 

yang berpotensi, 

iv. Cabang-cabang yang tidak berpotensi (B1, B2 yang pertumbuhan-

nya lambat, 

v. Cabang-cabang kering, cabang mati, 

vi. Cabang-cabang B4 perkembangan dari cabang B3 yang tahun 

sebelumnya masih dipertahankan karena pertimbangan teknis. 

vii. Cabang-cabang B3 yang kurang dari 4 dompol 

b. Cabang-cabang B3 yang  masih bisa dipertahankan karena pertimbang-

an teknis. 

i. Cabang-cabang B3 yang lebih dari 4 dompol 

ii. Cabang-cabang B3 yang pertumbuhannya mengarah ke tempat 

yang kosong 

iii. Cabang-cabang B3 yang belum mempunyai cabang reproduksi 

dengan tujuan merangsang cabang reproduksi 

c. Pelaksanaan pangkas lepas panen 

i. Dilaksanakan setelah panen, agar pada saat pemupukan, pangkasan 

sudah selesai, 

ii. Pangkasan dilakukan didepan titik tumbuh cabang reproduksi 

(PTPN IX, 2000) 

4. Tenaga Kerja/Sumberdaya Manusia 

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam suatu proses 

produksi. Tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi lain seperti 
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bahan mentah, tanah, air, mesin atau peralatan, dan sebagainya. Karena 

manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk 

menghasilkan suatu barang (Simanjuntak, 1985).  

Kerja merupakan proses pencapaian tujuan, baik tujuan personal 

maupun tujuan organisasi. Dalam suatu pekerjaan diperlukan adanya 

organisasi agar pekerjaan tersebut efisien. Untuk terciptanya efisiensi 

tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga didapatkan output yang diha-

rapkan maka diperlukan manajemen sumber daya manusia. Manajemen 

sumber daya manusia meliputi beberapa fungsi sejajar yang berjalan terus 

menerus dan satu siklus yang melintas menghubungkan fungsi-fungsi ter-

sebut. Terdapat dua set fungsi manajemen. Set pertama lebih berorientasi 

teoritik mengidentifikasi empat fungsi, yaitu planing (menghubungknan 

manusia dengan tujuan yang hendak dicapai), organizing (menghubungkan 

tujuan dengan alat), actuating (menghubungkan alat dengan tujuan atau 

hasil), controlling (menghubungkn hasil dengan perencanaan kembali). 

Sedangkan set kedua lebih bersifat praktikal hanya menyebut plan, do dan 

chek (Ndraha, 1999). 

Sektor pertanian kini menjadi harapan dalam mengurangi jumlah 

pengangguran. Meskipun laju penciptaan kerja di sektor ini tidak setinggi 

sektor industri, fakta memperlihatkan bahwa sektor pertanian pada tahun 

2002 mampu menciptakan kesempatan kerja bagi 40.63 juta orang. Namun 

angka produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah yang paling 

rendah di antara sektor-sektor lainnya (Soegiharto, 2004).  

Besarnya jumlah penduduk yang hidup dan bergantung pada sektor 

pertanian akan memerlukan upaya-upaya perbaikan di sektor pertanian 

untuk mewujudkan pertanian yang tangguh. Strategi pembangunan per-

tanian harus mampu memecahkan kendala-kendala yang masih dihadapi 

dan salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah masalah SDM 

pertanian terutama dalam kualitas sumberdaya manusia (Mulyadi, 2003). 
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5. Prestasi Kerja 

Evaluasi prestasi kerja secara tertulis menunjukan hasil yang telah 

dicapai tenaga kerja wanita selama bekerja. Seorang tenaga kerja wanita 

yang telah bekerja dalam jangka waktu lama memiliki sejumlah penilaian 

prestasi kerjanya. Evaluasi tersebut bisa dibuat oleh manajer sebelumnya. 

Standar kerja menunjuk pada suatu standar yang ditetapkan bagi semua 

orang yang memiliki kedudukan atau pekerjaan tertentu dalam perusahaan. 

Standar kerja ini menggambarkan suatu proses  kerja (Dharma, 1992). 

Penilaian prestasi kerja merupakan sebuah proses formal untuk 

melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara 

periodik. Proses adalah suatu cara yang sistematis atau langkah-langkah 

yang diikuti dalam menghasilkan sesuatu. Proses penilaian prestasi kerja 

ditunjukan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Tujuan ini 

memerlukan sebuah proses, yaitu serangkaian kegiatan yang saling 

berkaitan. Kegiatan tersebut terdiri dari identifikasi, observasi, 

pengukuran, dan pengembangan hasil kerja tenaga kerja wanita dalam 

organisasi (Panggabean, 2002). 

Menurut Handoko (1996), penilaian prestasi kerja adalah proses 

menilai hasil kerja seseorang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja maupun 

organisasi. 

Ada beberapa manfaat dalam penilaian prestasi kerja, antara lain: 

a. Untuk mengetahui kemampuan tenaga kerja wanita dibidang 

pengetahuan dan keterampilan 

Adanya program penilaian prestasi kerja dapat diketahui tentang 

kemampuan pengetahuan dan keterampilannya. Kemampuan penge-

tahuan maksudnya, kemampuan dalam penguasaan informasi yang 

selalu berkembang. Sedangkan kemampuan keterampilan berhubungan 

dengan kegiatan yang bersifat praktek. 
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b. Sebagai dasar dalam pengembangan sumber daya manusia 

Apabila nilai prestasi kerja tenaga kerja wanita memuaskan, maka 

organisasi dapat merencanakan untuk mengembangkan sumber daya 

yang ada. Pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan dan 

latihan (diklat), promosi dan mutasi. 

c. Membantu dalam penentuan kompensasi 

Salah satu dasar dalam pemberian kompensasi adalah adanya 

informasi tentang penilaian prestasi kerja. Tenaga kerja wanita dapat 

memperoleh kompensasi yang maksimal, apabila dari hasil penilaian 

prestasi kerja hasilnya juga maksimal. Sebaliknya, bila prestasi kerjanya 

kurang bagus, maka kompensasi yang diberikanpun tidak akan 

maksimal. 

d. Untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada di 

organisasi 

Pelaksanaan kegiatan tidak selamanya berjalan baik, terkadang 

suatu saat terjadi penyimpangan-penyimpangan. Untuk itulah adanya 

penilaian prestasi kerja yang rutin, dapat segera diketaui penyimpangan 

yang ada dan mencari solusi yang terbaik. 

6. Efisiensi Tenaga Kerja  

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan antara input dan output, 

tenaga dan hasil, perbelanjaan dan pemasukan. Kriteria efisiensi mengatur 

pemilihan alternatif-alternatif yang memberikan hasil paling besar dengan 

memakai sumber daya yang ditentukan. Sehingga efisiensi dapat didefinisi-

kan sebagai hubungan antara apa yang telah dicapai dan apa yang mungkin 

dicapai (Simon, 2004).  

Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi 

adalah melakukan hal secara benar. Efektivtas berarti sejauh mana kita 

mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana mencampurkan segala 

sumber daya secara cermat. Efisensi tetapi tidak efektif berarti baik dalam 

memanfaatkan sumber daya (input) tetapi tidak mencapai sasaran. 

Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran 
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menggunakan sumber daya yang berlebih atau biasa disebut dengan 

ekonomi biaya tinggi. Efektif lebih mengarah pada pencapaian sasaran, 

sedangkan efisien dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan 

produktivitas yang tinggi dan merupakan tujuan dari setiap organisasi 

(Atmosoeprapto, 2000) 

Menurut Kartasapoetra (1987), semua perusahaan tentunya 

mengharapkan produktivitas tenaga kerja yang tinggi, efisien dan efektif. 

Harapan tersebut dapat terwujud bila:  

a. Para tenaga kerjanya berada pada perasaan yang senang untuk 

menangani pekerjaan-pekerjaannya. Perasaan ini akan menimbulkan 

kegairahan kerja, yang nantinya dapat meningkatkan nilai tambah dalam 

usaha kegiatan perusahaan.  

b. Para tenaga kerjanya berada dalam kesesuaian atau kecocokan lapangan 

pekerjaan dan tidak adanya kerja rangkapan yang dipastikan untuk 

ditanganinya.  

c. Para tenaga kerjanya bekerja sesuai dengan pengalaman, keahlian dan 

keterampilan yang dimilikinya.  

d. Memperoleh upah atau pendapatan yang layak sesuai dengan bidang 

kerja yang ditanganinya.  

7. Produktivitas Kerja 

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil 

yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumberdaya yang digunakan 

(input). Sehingga produktivitas mempunyai dua dimensi, pertama adalah 

suatu efektivitas yang mengarah pada pencapaian untuk kerja maksimal, 

yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan 

waktu. Kedua yaitu efisiensi berkaitan dengan membandingkan masukan 

dengan realisasi penggunaan atau bagaimana pekerjaan tersebut 

dilaksanakan (Umar, 2003). 

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja yang 

dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumberdaya (masukan) yang diper-

gunakan per satuan waktu. Sumberdaya masukan adalah tenaga kerja, 
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sehingga peningkatan produktivitas faktor manusia merupakan sasaran 

strategis. Karena peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat 

bergantung pada kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkannya 

(Arfida BR, 2003).  

B. Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

a. Produktivitas Tenaga Kerja 

Menurut Atmosoeprapto (2000), pengertian produktivitas sebenar-

nya menyangkut aspek yang luas, yaitu modal (termasuk lahan), biaya, 

tenaga kerja, energi, alat dan teknologi. Secara umum produktivitas 

merupakan perbandingan antara keluaran (ouput) yang dicapai dengan 

masukan (input) yang diberikan. Produktivitas juga merupakan hasil dari 

efisiensi pengelolaan masukan dan efektivitas pencapaian sasaran. 

Efektivitas dan efisiensi yang tinggi akan menghasilkan produksi yang 

tinggi. Produktivitas tenaga kerja dapat digambarkan dengan rumusan 

sebagai berikut : 

Produktivitas Tenaga Kerja = 
hariorangdigunakanyangSumberdaya

pohondicapaiyangHasil

/)(

)(
  

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai produktivitas tenaga 

kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi yaitu 

dengan membandingkan standar prestasi kerja tanaman yang diusahakan. 

Dalam kegiatan budidaya tanaman kopi di perkebunan, setiap pekerjaan-

nya memiliki standar kerja tersendiri yang sudah ditetapkan. Dari standar 

kerja tersebutlah dapat diketahui kebutuhan tenaga kerja setiap kegiatan 

budidaya.  

Prestasi kerja yang diperoleh tenaga kerja dalam melakukan 

pekerjaan budidaya tanaman kopi kurang dari standar prestasi kerja yang 

telah ditetapkan oleh pihak kebun, sehingga penggunaan tenaga kerja 

tersebut dapat dikatakan tidak produktif. Karena tenaga kerja yang tersedia 

tidak mampu memenuhi standar prestasi kerja yang telah ditentukan. 

Prestasi kerja yang diperoleh tenaga kerja sama dengan standar prestasi 
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kerja yang telah ditentukan, yang berarti pengguaan tenaga kerja yang 

tersedia dapat diamanfaatkan dengan baik oleh pihak kebun dan tenaga 

kerja tersebut bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Prestasi kerja yang 

diperoleh tanaga kerja lebih besar daripada standar prestasi kerja dapat 

diartikan bahwa penggunaan tenaga kerja yang tersedia dapat bekerja 

melebihi standar yang telah ditentuakan, hal ini sangat menguntungkan 

pihak perusahaan. 

b. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga kerja wanita 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja wanita digunakan model regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

Dimana : 

Y  = Produktivitas Tenaga Kerja wanita di Kebun Getas  

b0 = Konstanta 

X1 = Umur tenaga kerja wanita di Kebun Getas 

X2  = Lama kerja/pengalaman bekerja di Kebun Getas 

X3 = Jarak kantor ke lokasi tempat bekerja 

X4 = Umur tanaman 

b1 – b4  = Koefisien masing-masing variabel 

Umur tenaga kerja wanita berkaitan langsung dengan kondisi fisik 

seorang tenaga kerja dalam melakukan kegiatan kerjanya. Semakin tua 

umur tenaga kerja wanita, maka kondisi fisiknya lebih rendah sehingga 

akan berpengaruh pada produktivitas kerja. 

Tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja dan juga kesempatan 

untuk dapat meningkatkan ketrampilannya pada suatu perusahaan. 

Semakin lama masa kerja seorang tenaga kerja dapat menunjukan semakin 

terampilnya tenaga kerja tersebut dalam menyelesaikan tugasnya. 
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Jarak merupakan ukuran yang ditempuh oleh tenaga kerja yang bisa 

diukur dengan satuan kilometer (km). Jarak yang dimaksud di sini adalah 

jarak yang ditempuh oleh tenaga kerja dari kantor kebun untuk melakukan 

apel pagi dan absensi, menuju lokasi kegiatan pemangkasan dilakukan. 

Seseorang yang berjalan cukup jauh maka secara fisik akan mudah lelah 

dan mempengaruhi produktivitas kerja (Simanjuntak., 1985) 

Umur tanaman akan mempengaruhi banyaknya ranting/cabang 

pohon kopi yang harus dipangkas. Semakin tua umur tanaman tersebut, 

semakin banyak ranting/cabang pohon yang harus dipangkas, sehingga 

produktivitas kerjanya menjadi rendah. 

Untuk menguji model fungsi tersebut dilakukan dengan menghitung 

nilai koefisien (R
2
) yang berfungsi untuk mengukur derajat hubungan 

antara variable bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y). Model ini 

dianggap baik jika nilai koefisien determinasi sama dengan 1 atau 

mendekati 1. Secara matematis dapat dituliskan : 

R
2
 = 

TotalJK

REgresiJK
 

 Untuk mengetahui semua faktor terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita maka dilakukan uji F. 

Fhitung = 
siduRK

grsiRK

Re

Re
 

Hipotesis : H0 = b1 = b2 = b3 = b4 = 0 

 H1 = minimal salah satu bi ≠ 0 

Kriteria : 

a. Jika nilai probabilitas dari uji F < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya semua faktor secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap 

tingkat produktivitas. 

b. Jika nilai probabilitas dari uji F > 0.05 maka H0 diterima, artinya semua 

faktor secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat 

produktivitas. 
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Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas digunakan uji t. 

Hipotesis : H0 = koefisien regresi tidak sigifikan 

 H1 = koefisien regresi signifikan 

a. Jika nilai probabilitas < α , maka H0 ditolak, koefisien regresi signifikan. 

Jadi variabel bebas memberikan pengaruh nyata terhadap produktivitas. 

b. Jika nilai probabilitas > α , maka H0 diterima, koefisien regresi tidak 

signifikan. Jadi variabel bebas tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap produktivitas. 

C. Hipotesis 

1. Diduga produktivitas tenaga kerja wanita dalam melakukan kegiatan 

pemangkasan tanaman kopi di Kebun Getas Afdeling Assinan PTPN IX 

mampu mencapai standar prestasi kerja yang telah ditetapkan oleh kebun. 

2. Diduga penggunaan tenaga kerja wanita dalam kegiatan pemangkasan 

tanaman kopi di Kebun Getas Afdeling Assinan PTPN IX produktif. 

3. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

wanita dalam kegiatan pemangkasan tanaman kopi di Kebun Getas 

Afseling Assinan PTPN IX adalah faktor umur tenaga kerja dan kondisi 

umum lokasi pekerjaan.  

 

D. Definisi Operasional dan Konsep Pengukuran Variabel 

1. Perkebunan kopi adalah suatu sistem pertanian yang didesain dan dikelola 

sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan produktivitas kopi yang 

berkelanjutan. 

2. Afdeling Assinan adalah bagian dari Kebun Getas yang digunakan sebagai 

areal penanaman kopi. 

3. Tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang dalam dan/atau akan 

melakukan pekerjaan pada setiap kegiatan pemangkasan. 
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4. Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja untuk melaku-

kan kegiatan pemangkasan diukur dalam jumlah pohon yang dipangkas per 

satu hari kerja orang (HKO). 

5. Hari Kerja Orang adalah satuan waktu kerja yang digunakan untuk 

melakukan suatu kegiatan pemangkasan tanaman kopi dalam satu hari 

selama tujuh jam.  

6. Umur merupakan usia tenaga kerja wanita harian lepas dihitung sampai 

tahun data yang digunakan dalam analisa dinyatakan dalam tahun. 

7. Lama kerja/pengalaman adalah lamanya masa kerja tenaga kerja wanita di 

Kebun Getas Afdeling Assinan, dinyatakan dalam tahun. 

8. Jarak kantor ke lokasi tempat kerja adalah lamanya tenaga kerja wanita 

melakukan perjalanan dari lokasi tempat kerja ke lokasi pekerjaan 

dinyatakan dalam kilometer. 

9. Umur tanaman merupakan umur tanaman kopi mulai dari tahun tanam 

hingga tahun data yang digunakan sebagai analisis data dinyatakan dalam 

tahun. 

E. Asumsi-asumsi 

1. Dalam penelitian, tenaga kerja bertindak rasional dalam kegiatan 

pemangkasan lepas panen tanaman kopi yang berarti selalu berusaha 

memperoleh hasil kerja (produktivitas kerja) yang tinggi.  

2. Perusahaaan dalam mengelola usahanya bersifat rasional, yaitu ingin 

memperoleh keuntungan yang maksimal dengan menggunakan sumber-

daya yang dimiliki. 

3. Variabel-variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini dianggap 

tidak berpengaruh. 
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F. Pembatasan Masalah 

1. Responden yang diteliti adalah tenaga kerja wanita dengan status sebagai 

tenaga kerja wanita harian tetap dan tenaga kerja wanita kontrak. 

2. Kegiatan pemangkasan pemeliharaan yang diamati adalah pemangkasan 

lepas panen yang dilakukan pada bulan September – November 2007. 

3. Jam kerja tenaga kerja wanita kebun kopi adalah selama tujuh jam dalam 

satu hari, pelaksanaan kegiatan kerja diluar jam kerja dihitung sebagai 

lembur. 

4. Faktor-faktor yang diteliti meliputi umur, pengalaman kerja, tingkat 

pendidikan, lokasi pekerjaan, dan jarak kantor ke lokasi kerja. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Dasar Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

dimana peneliti hanya menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, 

situasi atau berbagai variabel. Berkaitan dengan pengumpulan data untuk 

memberikan gambaran penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab 

pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini. Selain 

itu, betujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik populasi atau bidang tertentu. (Surakhmad, 1994). 

B. Metode Penentuan Lokasi dan Sampel 

Metode pengambilan daerah penelitian dilakukan dengan sengaja 

(purposive) yaitu penentuan daerah penelitian yang secara sengaja 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil tempat di Kebun 

Getas PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Propinsi Jawa Tengah, karena 

merupakan kebun kopi yang produktivitasnya terbesar di PTPN IX Jawa 

Tengah. 

Tabel 3. Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Kopi di PT Perkebunan 

Nusantara IX Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 

Kebun 

Luas Lahan TM  

(Tanaman Menghasilkan) 

(ha) 

Produksi 

(Kg) 

Produktivitas 

(Kg/ha) 

1. Blimbing/Jolotigo, Kab.Batang 

2. Sukamangli Kab.Kendal 

3. Merabuh  

Kab.Kendal 

4. Ngobo Jatirunggo 

Kab.Semarang 

5. Getas/Assinan 

Kab.Semarang 

6. Batujamus/Kerjoarum 

Kab.Karanganyar 

7. Jolong/Kalitelo Kab.Pati 

 

 

375,71 

568,41 

377,18 

 

384,50 

 

401,06 

 

241,97 

 

440,26 

 

282.000 

325,000 

60,000 

 

200,000 

 

655,000 

 

125,000 

 

550,000 

 

750,58 

571,77 

159,08 

 

520,12 

 

1.633,17 

 

516,  59 

 

1249.26 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2006 
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Penentuan sampel responden tenaga kerja wanita  dilakukan dengan 

menggunakan metode pengkelasan/claster berdasarkan kelompok mandor 

kemudian dilanjutkan dengan metode acak sederhana (Simple Random 

Sampling) yaitu penentuan jumlah sampel dari populasi secara acak dilakukan 

dengan cara undian dari masing-masing pengkelasan. Jumlah tenaga kerja 

wanita di Afdeling Assinan yang melakukan kegiatan pemangkasan lepas 

panen sebanyak 202 tenaga kerja wanita yang akan diambil responden secara 

acak dengan undian untuk mendapatkan 30 responden. 

C. Jenis dan Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sampel tenaga 

kerja secara langsung, cara yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer adalah dengan observasi dan wawancara langsung dengan 

pimpinan maupun tenaga kerja wanita perusahaan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Data primer dapat berupa karakteristik tenaga 

kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam melakukan pangkas lepas 

panen. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari 

BPS, PTPN IX, dan Kantor Administasi Kebun Getas Afdeling 

Assinan baik berupa buku, arsip dan lainnya yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian ini.  

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data responden dilakukan cara pengisian kuisioner 

dan wawancara kepada tenaga kerja pada saat pelaksanaan kegiatan 

pemangkasan lepas panen. 
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D. Metode Analisis Data 

a. Produktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan 

input (masukan) atau merupakan  perbandingan antara hasil yang dicapai 

dari kegiatan pemangkasan dengan peran serta tenaga kerja. Produktivitas 

tenaga kerja dapat digambarkan dengan rumusan sebagai berikut : 

Produktivitas Tenaga Kerja = 
)(ker

)(

hokjaoranghari

pohondipangkasyangpohon
  

Standar prestasi kerja adalah ukuran untuk mengetahui suatu 

pekerjaan tersebut produktif atau tidak dalam penggunaan tenaga kerja. 

Untuk kegiatan pemangkasan lepas panen memiliki standar prestasi kerja 

50 pohon/hari orang kerja (hok), sehingga dari standar prestasi kerja yang 

telah ada akan dibandingkan dengan prestasi kerja yang diperoleh dari 

kegiatan pemangkasan. Adapun kriteria yang digunakan untuk 

menentukan produktif tidaknya adalah sebagai berikut : 

 Prestasi kerja < Standar Prestasi Kerja → penggunaan TK tidak produktif 

 Prestasi kerja = Standar Prestasi Kerja → penggunaan tenaga kerja anjuran 

 Prestasi kerja>Standar Prestasi Kerja → penggunaan tenaga kerja produktif 

b. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinieritas, 

heteroskeditastistas, dan autokorelasi.  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dalam model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Gejala multikolinieritas dapat diketahui dari angka koefisien yang 

mencapai diatas 0,90 mengindikasikan adanya multikolinieritas. 
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Uji heteroskeditastistas bertujuan menguji terjadinya ketidaksamaan 

varians dan residual dalam model regresi. Jika variansi residu dari 

pengamatan satu ke pengamatan lain nilai tetap maka disebut 

homoskeditastistas, Model regresi yang baik adalah model yang memiliki 

homoskeditastistas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskeditastistas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residunya (SDRESID). 

 Dasar analisi: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, menyebar kemudin menyempit), maka mengidentifi-

kasikan telah terjadi heteroskeditastistas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskeditastistas. 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier terjadi kesalahan penganggu periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Cara mendeteksi adanya gejala autokorelasi 

adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson (D-W), apabila D-W terletak 

antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi. 

c. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga kerja 

wanita 

Untuk mengetahui faktor-faktor produktivitas tenaga kerja wanita 

digunakan model regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 

Dimana : 

Y  = Produktivitas Tenaga Kerja Wanita di Kebun Getas (pohon/hok) 

b0 = Konstanta 

X1 = Umur tenaga kerja wanita di Kebun Getas (tahun) 

X2 = Lamanya tenaga kerja memperoleh pendidikann (tahun) 

X3 = Lama kerja/pengalaman bekerja di Kebun Getas (tahun) 
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X4 = Jarak ke lokasi tempat bekerja (km) 

X5 = Umur tanaman (tahun) 

X6 = Topografi lahan (rata/tidak rata) 

b1 – b6 = Koefisien masing-masing variabel 

Untuk menguji model fungsi tersebut dilakukan dengan menghitung 

nilai koefisien determinasi (R
2
) yang berfungsi untuk mengukur derajat 

hubungan antara variable bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y). 

Model ini dianggap baik jika nilai koefisien determinasi sama dengan 1 

atau mendekati 1. Secara matematis dapat dituliskan : 

R
2
 = 

TotalJK

REgresiJK
 

 Untuk mengetahui semua faktor terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita maka dilakukan uji F. 

Fhitung = 
REsiduRK

REgrsiRK
 

Hipotesis : H0 = b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = 0 

 H1 = minimal salah satu bi ≠ 0 

Kriteria : 

1. Jika nilai probabilitas dari uji F < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya semua faktor secara bersama-sama berpengaruh nyata 

terhadap tingkat produktivitas. 

2. Jika nilai probabilitas dari uji F > 0.05 maka H0 diterima, artinya 

semua faktor secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap 

tingkat produktivitas. 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing ariabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas digunakan uji t. 

Hipotesis : H0 = koefisien regresi tidak sigifikan 

 H1 = koefisien regresi signifikan 

1. Jika nilai probabilitas < α , maka H0 ditolak, koefisien regresi 

signifikan. Jadi variabel bebas memberikan pengaruh nyata terhadap 

produktivitas. 
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2. Jika nilai probabilitas > α , maka H0 diterima, koefisien regresi tidak 

signifikan. Jadi variabel bebas tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap produktivitas. 

d. Pemodelan antara Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Tenaga Kerja Wanita (X11-X6) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja 

Hasil penghitungan yang dibantu dengan Software SPSS 12 dapat 

digunakan untuk menentukan konstanta dan variabel regresi linier 

berganda. Sehingga model dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja wanita dapat dikerjakan. Dengan model tersebut, 

maka produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas 

panen dapat diprediksikan dengan memasukkan variabel bebas yang secara 

signifikan dapat digunakan.  

Untuk mengetahui apakah model tersebut bagus atau tidak, maka 

perlu dilakukan penghitungan nilai kesalahan, yakni dengan 

membandingkan antara selisih nilai produktivitas tenaga kerja wanita pada 

kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi dari model dengan di 

lapangan dan nilai produktivitas tenaga kerja wanita yang ada di lokasi 

penelitian secara nyata. Secara matematis rumus error dapat dituliskan: 

100
)mod(

x
taslapangproduktivi

taslapangproduktivieltasproduktivi
error


  

Nilai error yang semakin besar, maka kualitas model tersebut untuk 

memprediksi variabel terikat semakin buruk. 
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IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

A. Keadaan Alam 

a. Letak Geografis 

Afdeling Assinan, Kebun Getas, PT Perkebunan Nusantara IX 

(Persero), Semarang, terletak di Desa Assinan, Kecamatan Bawen, 

Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Jarak lokasi dari Kabupaten 

Semarang + 25 km ke arah  utara dan + 7 km ke arah selatan dari Salatiga.  

Afdeling Assinan di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Desa 

Bawen, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Assinan dan sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Polosiri dan Desa Mangkelang. Peta lokasi 

Afdeling Assinan, Kebun Getas, PT Perkebunan Nusantara IX dapat 

dilihat pada Gambar Lampiran 1. 

b. Keadaan Tanah dan Iklim 

Afdeling Assinan memiliki jenis tanah Latosol dan Grumosol dengan 

derajat kemasaman tanah (pH) 5,5 – 6,5. Keadaan topografi pada afdeling 

Assinan adalah datar bergelombang sampai berbukit dan terletak pada 

ketinggian 480 – 600 m diatas permukaan laut dengan suhu berkisar 23 – 

27
o
C. Tipe iklim menurut Schmidt – Ferguson termasuk tipe iklim C (agak 

basah) dengan curah hujan rata-rata selama sepuluh tahun terakhir (1995 – 

2004) 2.313 mm/tahun dengan hari hujan 142,5 hari/tahun. 

c. Luas Areal Konsesi dan Tata Guna Lahan 

Tabel 4. Komposisi Areal Tanaman di Afdeling Assinan/ Kempul Kebun 

Getas PT Perkebunan Nusantara IX, Semarang, Jawa Tengah 

No. Areal Konsesi Luas (ha) 

1. Tanaman Menghasilkan (TM) 

 

    396,41 

2. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)             - 

3. Kebun Percontohan       13,56 

4. Kebun Entres         3,92 

5. Emplasemen       10,69  

 Jumlah     424,58 

Sumber : Kantor Administrasi Kebun Getas Afdeling Assinan, 2006 
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Luas areal Kebun Getas adalah 2.216,06 ha dan komposisi areal 

tanaman di Afdeling Assinan/ Kempul Kebun Getas pada Tabel 4. 

Afdeling Assinan memiliki luas areal 424,58 ha diantaranya ditanami 

dengan tanaman menghasilkan seluas 396,41 ha., 13,56 ha digunakan 

sebagai kebunm percontohan, 3,92 ha digunakan sebagai kebun entres atau 

pembibitan dan 10,69 ha digunaka untuk emplasemen seperti kantor, 

mushola, banaran coffea, dan lainnya. 

Afdeling Assinan Kebun Getas terbagi menjadi enam blok yaitu 

Assinan Wetan, Assinan Kulon, Mangkelang, Stomi, Kempul dan Gembol 

yang masing-masing blok memiliki luas lahan yang berbeda. Luas lahan 

setiap blok dalam Afdeling Assinan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Luas Lahan Masing-masing Blok di Afdeling Assinan Kebun 

Getas PT Perkebunan Nusantara IX, Semarang, Jawa Tengah 

No. Nama Blok 
Luas Lahan  

(ha) 

   

1. Assinan Kulon    75,61 

2. Assinan Wetan    60,99 

3. Mangkelang  107,89 

4. Stomi    24,79 

5. Kempul    77,78 

6. Gembol    49,35 

 Jumlah  396,41 

Sumber : Kantor Administrasi Kebun Getas Afdeling Assinan, 2006 

d. Keadaan Tanaman dan Produksi 

Jenis tanaman kopi yang diusahakan di Afdeling Assinan Kebun 

Getas adalah jenis kopi Robusta yang terdiri atas beberapa klon yaitu BP 

42, BP 409, BP 234, BP 254, BP 358, BP 288 dan SA 237. Selain itu juga 

ada jenis kopi Exelsa yang digunakan untuk perbaikan tanaman tua 

menghasilkan melalui sambung dengan klon-klon Robusta, sedangkan 

untuk memperbanyak cabang (tak ent) digunakan varietas TS 6. Jarak 

tanam yang digunakan 2.5 m x 2.5 m dengan populasi 1 600 tanaman/ha. 
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Tabel 6. Luas Areal dan Komposisi Tanaman Kopi per Tahun Tanam di 

Afdeling Assinan/Kempul, Kebun Getas, PT Perkebunan 

Nusantara IX, Semarang, Jawa Tengah 

Tahun 

Tanam 

Luas 

(ha) 

Komposisi Tanaman Jumlah 

Tanaman 

Populasi 

Pohon/ha Sulaman TM 

..................................pohon................................. 

1974 19,83 1.484 26.874 28.358 1.430 

1975 42,33 369 62.751 63.120 1.491 

1976 21,26 870 31.761 32.631 1.534 

1977 11,26 153 18.420 18.573 1.649 

1978 55,17  1.250 82.601 83.851 1.519 

1979 62,90 479 108.970 109.449 1.740 

1980 38,94 568 66.100 66.668 1.712 

1981 76,99 926 116.433 117.359 1 524 

1982 61,01 - 109.304 109.304 1.791 

1989 6,72 - 10.071 10.071 1.498 

Jumlah 396,41 23.919 635.440 639.384 1612 

Sumber : Kantor Administrasi Kebun Getas Afdeling Assinan, 2006 

Sebagian besar tanaman kopi yang ada di kebun adalah tanaman 

menghasilkan (TM) yang penanamannya dilakukan mulai pada tahun 1974 

sampai dengan tahun 1982, dan dilanjutkan perluasan areal usaha pada 

tahun 1989. Tidak semua tanaman yang ditanam dapat hidup lama dan 

berproduksi dengan baik. Gangguan hama penyakit dapat menyebabkan 

tanaman menjadi rusak dan mati. Oleh sebab itu kebun juga melakukan 

penyulaman tanaman kopi yang rusak maupun mati. 

Tabel 6 merupakan luasan tanaman berdasarkan tahun tanam dengan 

komposisi tanaman menghasilkan dengan tanaman sulaman dalam luasan 

tersebut, dan banyaknya tanaman kopi dalam satu hektar. 

Produksi kopi yang dihasilkan Kebun Getas Afdeling Assinan dari 

tahun ke tahun berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh pemeliharaan kebun, 

kondisi tanaman dan iklim. Perkembangan hasil produksi dan 

produktivitas kopi Robusta dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Perkembangan Hasil Produksi dan Produktivitas Kopi Robusta di 

Kebun Getas Afdeling Assinan PT Perkebunan Nusantara IX, 

Semarang, Jawa Tengah, (1995 – 2004) 

Tahun 
Luas 

(ha) 

Produksi Produktivitas 

Basah Kering Basah Kering 

 .............(kg).............. ...........(kg/ha)............ 

 

1995 

 

401.06 

 

397 621 

 

88 134 

 

991.42 

 

219.75 

1996 401.06 4 196 923 938 772 10 464.55 2 340.73 

1997 401.06 3 749 018 854 087 9 347.77 2 129.57 

1998 401.06 1 260 080 284 000  3 141.87 708.12 

1999 401.06 2 610 913 601 225 6 510.03 1 499.10 

2000 401.06 3 152 534 703 321 7 860.50 1 753.65 

2001 401.06 4 283 176 988 328 10 679.64 2 464.29 

2002 401.06 3 073 296 685 215 7 662.93 1 708.51 

2003 401.06 1 973 583 437 180 4 920.91 1 090.06 

2004 401.06 3 155 140 680 867 7 867.00 1 697.67 

Rata-rata   6 944.66 1 561.14 

Sumber: Kantor Administrasi Afdeling Assinan, Kebun Getas, 2005 

B. Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan 

Afdeling Assinan Kebun Getas merupakan salah satu kebun di 

lingkungan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang mengelola produksi 

kopi Robusta. Pimpinan tertinggi di kebun adalah administratur. Dalam 

melaksanakan tugasnya, administratur dibantu oleh sinder kepala, sinder 

kantor, sinder teknik dan sinder afdeling. Seorang administratur diangkat dan 

diberhentikan oleh direksi, oleh karena itu administratur bertanggungjawab 

langsung kepada dewan direksi. Administratur melakukan pengendalian 

terhadap seluruh kegiatan kebun yang meliputi bidang tanaman, pengolahan 

dan administrasi. 

Sinder kepala bertugas membantu administratur dalam melaksanakan 

pekerjaan pengelolaan perkebunan terutama dalam bidang pertanaman. Sinder 

kepala melakukan pengawasan baik secara langsung ke kebun maupun melalui 

pemeriksaan laporan harian dari setiap afdeling untuk mencegah 

penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta mengawasi penyelenggaraan 

administrasi di semua afdeling kebun terutama di Banaran/Delik dan Assinan. 

Sinder teknik bertugas dan bertanggungjawab atas pencapaian volume atau 
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target serta mutu produksi sebelum dan sesudah pengolahan serta melakukan 

evaluasi dan memberikan saran usaha perbaikan. 

Sinder afdeling bertugas menyusun rencana kerja permohonan modal 

yang disesuaikan dengan kebutuhan afdelingnya. Sinder afdeling juga 

memberikan pengarahan teknik kepada bawahannya dalam pelaksanaan 

kegiatan di kebun dan bertanggungjawab atas semua pekerjaan teknik di 

lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya sinder afdeling dibantu oleh mandor 

kepala, pembantu mandor dan juru tulis. 

Mandor dan pembantu mandor bertugas membantu mandor secara aktif 

dalam mengelola afdelingnya dalam pemeliharaan dan pemanenan di kebun 

dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sesuai 

dengan ketentuan yang digariskan. 

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja di Afdeling Assinan Kebun Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX, Semarang, Jawa Tengah pada Tahun 

2005 

No Uraian Golongan 

Jumlah Tenaga 

kerja 

(orang) 

1. Sinder Afdeling III a 1 

2. 

 

 

 

 

 

Tenaga kerja Pelaksana 

- Mandor besar 

- Mandor kepala 

- Mandor II 

- Juru Tulis 

- Satpam 

I b – II d 

 

 

 

 

 

9 

1 

2 

2 

1 

3 

3. Tenaga kerja Pelaksana 

- Pembantu mandor 

- Pembantu Juru tulis 

- Pesuratan 

- Keamanan kebun 

- Pekerja kebun 

I a 

 
53 

20 

1 

1 

11 

20 

4. Tenaga kerja Harian Lepas Teratur 

- Keamanan kebun 

- Pemeliharaan pompa air 

- Pengembangan predator 

- Pangkas pohon kopi 

- Brantas hama/menyiang, dll 

 305 

58 

4 

1 

206 

36 

 Jumlah  368 

Sumber   : Kantor Administrasi Kebun Getas Afdeling Assinan, 2005 
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Berdasarkan jenjang kepegawaian formasi tenaga kerja dibedakan atas 

tenaga kerja staf, tenaga kerja bulanan tetap dan tenaga kerja harian. Tenaga 

kerja harian terbagi lagi menjadi tenaga kerja harian tetap dan tenaga kerja 

harian lepas (tenaga kerja musiman). Jumlah tenaga kerja pelaksana dan 

harian lepas teratur yang terdaftar di Afdeling Assinan Kebun Getas PT 

Perkebunan Nusantara IX, Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2006 sebanyak 

368 orang, dengan perincian pada Tabel 8.  

Perhitungan satu hari kerja (1 HK = Hari Kerja) ditetapkan selama tujuh 

jam kerja dengan upah per HK Rp 18.933,-. Jam kerja dimulai dari pukul 

06.00 – 13.30 WIB, dengan waktu istirahat selama 30 menit yang dilakukan 

pada pukul 11.00 – 11.30 WIB. Pelaksanaan kegiatan kerja diluar jam kerja 

dihitung sebagai kerja lembur. 
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 V. ANALISIS HASIL PENELITIAN  

 

A. Karakteristik Tenaga Kerja Wanita di Afdeling Assinan 

Kegiatan budidaya pada tanaman kopi merupakan kegiatan utama di dalam 

mengelola perkebunan untuk memperoleh produksi yang optimal. Sehingga 

diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk 

mengelola suatu perkebunan agar tetap dapat berjalan dengan baik. 

Sumberdaya manusia yang ada di Afdeling Assinan Kebun Getas PTPN 

IX, Kabupaten Semarang adalah sebanyak 368 orang. Jumlah tenaga kerja yang 

melakukan kegiatan pemangkasan sebanyak 206 orang. Dalam pelaksanaan di 

lapangan, kegiatan pemangkasan lepas panen banyak dikerjakan oleh tenaga kerja 

wanita. Penggunaan tenaga kerja wanita disebabkan tenaga kerja wanita lebih 

teliti dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman kopi, terutama pada kegiatan 

pemangkasan. Sehingga penggunaan tenaga kerja wanita pada kegiatan 

pemangkasan dapat meningkatkan hasil perebunan kopi di Afdeling Assinan 

Kebun Getas PTPN IX, Kabupaten Semarang. 

Secara umum, karakteristik tenaga kerja di Afdeling Assinan Kebun Getas 

PTPN IX, Kabupaten Semarang digambarkan dengan empat faktor. Faktor-faktor 

tersebut adalah : umur tenaga kerja wanita, lama tenaga kerja wanita menempuh 

pendidikan formal, lama tenaga kerja wanita bekerja di Kebun afdeling Assinan, 

dan jarak antara tempat tinggal tenaga kerja wanita dengan lokasi kerja. 

Karakteristik tersebut dilihat dari 30 sampel tenaga kerja wanita yang bekerja di 

lokasi penelitian. Adapun karakteristik responden pada kegiatan pemangkasan 

lepas panen di Afdeling Assinan Kebun Getas PTPN IX disajikan pada Tabel 10. 

Umur tenaga kerja wanita berpengaruh terhadap produktivitas kerja, 

karena umur berkaitan langsung dengan kemampuan fisik tenaga kerja dan 

semangat tenaga kerja. Tabel 10 menunjukan rata-rata umur tenaga kerja wanita 

pada kegiatan pemangkasan lepas panen adalah mendekati 47 tahun, yang berarti 

tenaga kerja wanita tersebut termasuk kelompok usia produktif dalam melakukan 

pekerjaan. Sebaran umur tenaga kerja wanita yang bekerja di lokasi penelitian 

cukup beragam, yakni ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 7,21. Hal ini 
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juga mengindikasikan bahwa restrukturisasi tenaga kerja wanita yang lebih muda 

juga berangsung. Restrukturisasi tenaga kerja juga menjadi kegiatan yang penting 

bagi pihak perkebunan untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

Tabel 9.  Karakteristik Sampel Tenaga Kerja Wanita pada Kegiatan Pemangkasan 

Lepas Panen di Afdeling Assinan Kebun Getas PTPN IX (Persero) 

Tahun 2007 

No Faktor Mean Std. Deviation Jumlah Sampel 

1 Umur Tenaga Kerja 46,57 7,21 30 

2 Lama Pendidikan Formal 5,27 1,14 30 

3 Lama Kerja 19,27 9,84 30 

4 Jarak 2,59 0,50 30 

 

Tingkat pendidikan formal yang ditempuh tenaga kerja wanita rata-rata 

adalah selama 5 tahun dengan standar deviasi 1,14 yang menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan responden tenaga kerja wanita masih redah dan tersebar 

merata. Lamanya tenaga kerja menempuh pendidikan formal berpengaruh 

terhadap motivasi kerja.  

Pengalaman tenaga kerja wanita rata-rata adalah 19 tahun dengan standar 

deviasi 9,84 yang berarti bahwa pengalaman tenaga kerja wanita di lokasi 

penelitian beragam. Lamanya tenaga kerja wanita bekerja di perkebunan 

menunjukkan pengalaman kerja yang cukup lama, sehingga diharapkan tenaga 

kerja wanita lebih terampil dan ahli dalam melakukan pekerjaan budidaya 

tanaman kopi terutama pada kegiatan pemangkasan lepas panen. Karena dengan 

semakin lama orang menekuni suatu pekerjaan maka orang tersebut akan terbiasa 

dengan pekerjaan itu dan akan semakin terampil dengan pekerjaan itu. 

Jarak lokasi kerja yang ditempuh tenaga kerja di lokasi penelitian rata-rata 

tidak terlalu jauh, yakni sekitar 2,5 km dengan standar deviasi 0,50. Hal ini 

mengindikasikan bahwa lokasi kegiatan pemangkasan lepas panen pada saat hari 

itu dengan Kantor Afdeling cukup jauh. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan 

pemangkasan lepas panen memerlukan stamina dan waktu untuk melakukan 

perjalanan menuju lokasi kegiatan. 
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B. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

multikolinearitas, gejala heteroskedastisitas, dan gejala autokorelasi. 

1. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

bebas. 

Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel Pearson 

Correlation (PC), apabila nilai dari koefisien PC lebih besar dari 0,8 maka 

terjadi multikolinearitas. 

Tabel 10. Nilai Pearson Correlation 

   Prdktv Umur Lm Pndk Pglmn Krj Jrk Krj Umr Tan Tpgrf 
P c Prdktv 1,000 ,592 ,066 ,771 -,150 -,056 -,208 

  Umur ,592 1,000 -,379 ,782 -,206 -,292 ,070 

 Lama Pndkn ,066 -,379 1,000 -,187 ,166 ,100 -,200 

  Pglmn Krj ,771 ,782 -,187 1,000 -,011 -,246 ,023 

  Jrk Krj -,150 -,206 ,166 -,011 1,000 -,361 ,480 

  Umur Tan -,056 -,292 ,100 -,246 -,361 1,000 -701 

 Topografi -,208 ,070 -,200 ,023 ,480 -701 1,000 

Sumber: Diolah dari Lampiran 1 

Dari Tabel 10 diatas dapat diketahu bahwa tidak ada multikolinearitas 

di dalam model regresi. Karena nilai PC dari masing-masing variabel kurang 

dari 0,8. 

2. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
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Gambar 1. Hasil Analisis Heterokeditas 

Dari Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar ke atas 

dan kebawah sehingga tidak membentuk pola yang teratur, maka dapat 

diidentifikasikan tidak terjadi Heterokeditas. 

3. Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan  

menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan =5%. 

Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi. 
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Tabel 11. Nilai Durbin-Watson 

 Nilai Koefisien 

R ,828
 a
 

R Square ,686 

Adjusted R Square ,604 

Std. Error of Estimate ,9901 

Durbin-Watson 2,167 

Sumber: Diolah dari Lampiran 1 

Dari hasil di atas, diketahui nilai DW 2,191 yang dapat diartikan 

bahwa dalam persamaan regresi terjadi autokorelasi. 

Cara mengatasi autokorelasi adalah dengan cara menghilangkan 

variabel yang dianggap kurang berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 

Sehingga dari enam variabel yang ada tinggal empat variabel yang dapat 

dijadikan pembahasan dalam penelitian ini. 

Tabel 12. Nilai Durbin-Watson dari Empat Variabel 

 Nilai Koefisien 

R ,790
 a
 

R Square ,624 

Adjusted R Square ,564 

Std. Error of Estimate 1,039 

Durbin-Watson 1,987 

Sumber: Diolah dari Lampiran 1 

Dari Tabel 12 hasil yang diperoleh setelah menjadi empat variabel, 

diketahui nilai DW 1,987 yang dapat diartikan bahwa dalam persamaan 

regresi tidak terjadi autokorelasi.  

Variabel yang dihilangkan dalam penelitian ini adalah lama pendidikan 

formal yang ditempuh tenaga kerja wanita dan topografi lokasi tempat 

dilaksanakan kegiatan pemangkasan, karena dianggap kurang berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. Sehingga variabel yang tersisa adalah umur 

tenaga kerja, pengalaman/lama kerja, jarak lokasi pekerjaan dan umur 

tanaman. 
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C. Produktivitas Tenaga Kerja Wanita pada Kegiatan Pemangkasan Tanaman 

Kopi di Afdeling Assinan Kebun Getas PTPN IX 

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai 

dengan keseluruhan sumberdaya yang digunakan. Sedangkan produktivitas tenaga 

kerja wanita pada kegiatan pemangkasan tanaman kopi di Afdeling Assinan 

Kebun Getas PTPN IX merupakan perbandingan antara jumlah pohon yang 

dipangkas lepas panen terhadap tenaga kerja wanita yang melakukan pekerjaan 

tersebut di afdeling Assinan Kebun Getas PTPN IX, Kabupaten Semarang. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui besarnya nilai produktivitas tenaga kerja wanita 

tersebut diperlukan informasi tentang jumlah pohon yang dipangkas lepas panen 

dan jumlah tenaga kerja wanita yang melakukan pekerjaan tersebut. 

Jumlah tenaga kerja wanita yang melakukan kegiatan pemangkasan 

lepas panen sebanyak 200 orang dengan luas lahan yang dikerjakan 6,25 ha per 

hari yang memiliki populasi 10000 pohon (1600 pohon/ha), maka produktiitas 

kerja yang diperoleh 50,07 pohon/hok. Standar prestasi kerja ditetapkan oleh 

pihak perkebunan pada kegiatan pemangkasan lepas panen adalah 50 pohon/hok. 

Prestasi kerja tenaga kerja wanita yang dicapai di lokasi penelitian lebih besar 

daripada standar prestasi kerja yang ditetapkan oleh pihak PTPN IX. Oleh karena 

itu produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen 

telah memenuhi standar yang ditetapkan PTPN IX, sehingga secara umum tenaga 

kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen di lokasi penelitian adalah 

produktif. Akan tetapi, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tersebut 

belum diketahui secara jelas dan terukur. Oleh karene itu, diperlukan suatu 

analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

wanita di lokasi penelitian yang signifikan. 

1. Produktvitas Tenaga Kerja Wanita 

Tabel 13. Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Wanita dalam Kegiatan 

Pemangkasan Lepas Panen 

∑ Tenaga Kerja Luasan yang dikerjakan (ha) Pohon/hok 

200 6,25 50,07 

Sumber diolah dari Lampiran 1 
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Dari Tabel 13 menunjukan bahwa produktivitas kerja dalam 

kegiatan pemangkasan lepas panen sesuai dengan standar prestasi kerja 

yang telah ditetapkan oleh perkebunan. Standar prestasi kerja yang 

ditetapkan oleh perkebunan untuk kegiatan pemangkasan lepas panen 

adalah 50 pohon/hok. Jumlah tenaga kerja yang melakukan kegiatan 

pemangkasan sebanyak 200 orang dengan luas lahan yang dikerjakan 

6,25 ha dengan populasi 10000 pohon (1600 pohon/ha), maka 

produktiitas kerja yang diperoleh 50,07 pohon/hok. 

2. Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Umur. 

Tabel 14. Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Wanita dalam Kegiatan 

Pemangkasan Lepas Panen Berdasarkan Umur. 

Umur  Produktivitas (Pohon/hok) 

31-35 48,33 

36-40 49,60 

41-45 47,50 

46-50 50,00 

51-55 51,00 

Sumber diolah dari Lampiran 1 

Umur tenaga kerja wanita yang memiliki produktivitas tertinggi 

dalam melakukan kegiatan pemangkasan panen adalah yang berumur 

antara 51-55 tahun sebesar 51,00 pohon/hok, hal ini dapat disebabkan 

adanya semangat kerja yang besar tanpa melihat berapa umur tenaga 

kerja wanita dan tanggung jawab yang besar untuk bekerja dengan baik. 

Selain itu, tenaga kerja yang berumur antara 51-55 tahun memiliki 

pengalaman kerja yang cukup. Tenaga kerja wanita dengan umur antara 

36-40 tahun dan 46-50 tahun memiliki produktivitas kerja rata-rata 

sebesar 49,60 pohon/hok dan 50,00 pohon/hok. 

Tenaga kerja wanita yang berusia antara 41-45 tahun memiliki 

produktivitas kerja dalam pemangkasan lepas panen yang rendah yaitu 

sebesar 47,50 pohon/hok dikarenakan pengalaman kerja mereka yang 

belum begitu lama di perkebunan. Sedangkan pada usia antara 31-35 

tahun, produktivitas tenaga kerja wanita rata-rata dalam melakukan 

kegiatan pemangkasan lepas panen adalah 48,33 pohon/hok. Dengan 

umur yang relatif masih produktif, tenaga kerja wanita ini diharapkan 
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dapat meningkatkan pengalaman dan ketrampilannya dalam bekerja 

yang ditunjang dengan mengikuti pelatihan-pelatihan maupun diklat. 

3. Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Lama Kerja. 

Tabel 15. Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Wanita dalam Kegiatan 

Pemangkasan Lepas Panen Berdasarkan Lama Kerja. 

Lama Kerja Produktivitas (Pohon/hok) 

1-10 48,29 

11-20 49,50 

21-30 50,55 

31-40 51,50 

Sumber diolah dari Lampiran 1 

Berdasarkan lamanya tenaga kerja wanita bekerja di PTPN IX 

dapat dilihat pada Tabel 12, bahwa lamanya kerja tenaga kerja wanita 

sangat mempengaruhi produktivitas kerja dalam melakukan 

pemangkasan lepas panen. Tenaga kerja wanita yang bekerja selama 31-

40 tahun memiliki rata-rata produktivitas kerja yang cukup tinggi yaitu 

sebanyak 51,50 pohon/hok. Sedangkan tenaga kerja wanita yang bekerja 

antara 21-30 tahun memliki produktivitas kerja 50,55 pohon/hok, 11-20 

tahun produktivitas kerjanya sebanyak 49,50 pohon/hok. Tenaga kerja 

wanita yang bekerja antara 1-10 tahun, produktivitas kerja rata-ratanya 

dibawah standar yang telah ditentukan dari pihak kebun. 

Tingginya produktivitas kerja dipengaruhi oleh pengalaman yang 

dimiliki oleh tenaga kerja wanita dalam melakukan kegiatan budidaya 

terutama pada pemangkasan lepas panen. Dengan pengalaman yang 

dimiliki selama bekerja di perkebunan kopi, tenaga kerja wanita menjadi 

terampil dan lebih ahli dengan melakukan pekerjaan tersebut. 
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4. Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Jarak Lokasi Kerja. 

Tabel 16. Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Wanita dalam Kegiatan 

Pemangkasan Lepas Panen Berdasarkan Jarak Lokasi Kerja. 

Jarak Lokasi Kerja (km) Produktivitas (Pohon/hok) 

2,0 50,83 

2,3 49,90 

2,4 50,00 

2,5 50,20 

2,7 50,50 

3,0 49,00 

Sumber diolah dari Lampiran 1 

Tabel 16 menunjukan bahwa rata-rata produktivitas tenaga kerja 

wanita tertinggi adalah tenaga kerja yang menempuh perjalanan rata-rata 

sejauh 2,00 km sebelum melakukan pekerjaan pemangkasan lepas panen. 

Tingginya rata-rata produktivitas pada tenaga kerja wanita yang 

menempuh perjalanan rata-rata sejauh 2,0 dapat disebabkan pendeknya 

jarak antara kantor kebun dengan blok tempat melakukan pemangkasan 

lepas panen. Pada jarak rata-rata 3,0 km produktivitas kerja rata-ratanya 

dibawah dari ketentuan dari standar prestasi kebun yaitu sebesar 49,00 

pohon/hok. Sedangkan pada jarak rata-rata 2,00 km, 2,4 km, 2,5 km dan 

2,7 km masing-masing prestasi kerja rata-ratanya adalah  50,83 

pohon/hok,  50,00 pohon/hok, 50,20 pohon/hok dan 50,50 pohon/hok.  

Besar kecilnya produktvitas tenaga kerja wanita selain 

disebabkan jauh dekatnya jarak antara kantor kebun dengan lokasi 

kegiatan pemangkasan, juga dipengaruhi oleh pemanfaatan waktu oleh 

tenaga kerja untuk istirahat. Tenaga kerja dapat memanfaatkan waktu 

yang ada sebelum melakukan pekerjaan dengan beristirahat setelah 

melakukan perjalanan tersebut, sehingga kondisi fisik tenaga kerja 

wanita lebih bugar. Kondisi dimana tenaga kerja tidak dapat 

memanfaatkan waktu istirahat dengan baik dapat dilihat pada jarak 

lokasi kerja yang dekat namun produktivitas kerjanya rendah. 
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5. Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Umur Tanaman. 

Tabel 17. Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Wanita dalam Kegiatan 

Pemangkasan Lepas Panen Berdasarkan Umur Tanaman. 

Umur Tanaman (tahun) Produktivitas (Pohon/hok) 

26 49,90 

28 50,29 

29 49,67 

30 50,12 

31 50,83 

32 49,00 

Sumber diolah dari Lampiran 1 

Produktivitas kerja rata-rata kegiatan pemangkasan lepas panen 

berdasarkan umur tanaman menunjukan bahwa tanaman yang berumur 

31 tahun dapat diselesaikan tenaga kerja wanita lebih banyak 

dibandingkan dengan tanaman yang berumur dibawah dari 31 tahun. 

Dari Tabel 14 dapat dijelaskan bahwa produktivitas rata-rata tenaga 

kerja wanita yang memankas pohon berumur 29 adalah sebesar 50,39. 

 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Wanita 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita di 

lokasi penelitian diduga terdiri dari enam faktor, yakni: umur, waktu tempuh 

pendidikan formal, lama kerja, jarak, umur tanaman, dan topografi lahan. 

Besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap produktivitas tenaga kerja 

wanita dianalisis dengan metode statistik regresi linier berganda. Alat bantu untuk 

melakukan analisis data digunakan Software SPSS 12. 

Tabel 18. Hasil Analisi Regresi Linier Berganda Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Wanita. 

Model Sum of 

Squere 

df Mean 

Squere 

F Sig. 

Regression 44,874 4 11,218 10,390 ,000
a
 

Residual 26,993 25 1,080   

Total 71,867 29    

Sumber : Diolah dari Lampiran 1 

 Dari uji ANOVA atau uji F test, didapat F hitung sebesar  10,39 dengan 

tingkat signifikasi 0,000. Didapatkan nilai F tabel sebesar 2,92 sedangkan nilai F 

hitung diperoleh nilai F sebesar 10,39 dan dapat diartikan bahwa F tabel < F 
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hitung, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara simultan antara 

variabel umur, lama kerja, jarak lokasi kerja dan umur tanaman mempunyai nilai 

signifikan dan mempengaruhi variabel tertentu. 

Tabel 19. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Wanita. 

 Koefisien 

R .790
a
 

R Square .624 

Adjusted R Square .564 

Std. Error of the estimate 1.0391 

Durbin-Watson 1.987 

Sumber: Diolah dari Lampiran 1 

Tabel 16 merupakan persamaan regresi linier berganda dengan 

memasukkan ke empat variabel bebas tersebut menghasilkan R
2
 (koefisien 

determinasi) sebesar 62,4 %. Sehingga dapat diartikan bahwa sebesar 62,4 % 

keragaman / variasi dari produktivitas tenaga kerja wanita dapat dijelaskan oleh 

masuknya ke empat vaiabel tersebut, sedangkan sebanyak 37,6% ditentukan oleh 

faktor-faktor yang lain. Besarnya nilai R (koefisien korelasi) sebesar 79 % 

menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat kuat. 

Tabel 20. Hasil Analisis Uji t Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Tenaga Kerja Wanita. 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 47,076 5,204   9,047 ,000 

  Umur TK -,015 ,048 -,069 -,315 ,756 

  Pengalaman Krj ,135 ,033 ,845 4,149 ,000 

  Jarak Lokasi Krj -,391 ,457 -,124 -,856 ,400 

  Umur Tanaman ,074 ,123 ,087 ,600 ,554 

Sumber: Diolah dari Lampiran 1 

Dari angka pada Tabel 17 diperoleh model hubungan antara faktor-faktor 

yang berpengaruh (sebagai variabel bebas) terhadap produktivitas adalah sebagai 

berikut : 

Y= -0,015X1+0,135X2-0,391X3-0,074X4 
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1. Umur Tenaga Kerja 

Nilai probabilitas dari variabel umur sebesar 0,756 > 0,05 yang berarti 

H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel umur 

terhadap  produktivitas kerja. Secara individu faktor umur tenaga kerja wanita 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan tidak signifikan mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja.  

Besarnya pengaruh umur terhadap produktivitas kerja adalah sebesar 

0,069 atau 6,9 % sehingga dianggap tidak signifikan. Pengaruh umur terhadap 

produktivitas tenaga kerja tidak begitu besar, sehingga tidak cukup untuk 

memprediksi perubahan produktivitas tenaga kerja dengan hanya berubahnya 

faktor umur sebagai variabel bebas.  

2. Pengalaman Kerja 

Nilai probabilitas dari variabel lama kerja sebesar 0,00 > 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh antara variabel 

lama kerja terhadap  produktivitas kerja. Besarnya pengaruh lama kerja tenaga 

kerja terhadap produktivitas kerja adalah sebesar 0,845 atau 84,5 % sehingga 

dianggap signifikan. 

3. Jarak Lokasi Kerja 

Nilai probabilitas dari variabel pendidikan sebesar 0,400 > 0,05 yang 

berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara 

variabel jarak lokasi terhadap  produktivitas kerja dan tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi produktivitas kerja. Besarnya pengaruh jarak kerja 

terhadap produktivitas kerja adalah sebesar 0,124 atau 12,4 % sehingga 

dianggap tidak signifikan. 

4. Umur Tanaman 

Nilai probabilitas dari variabel umur tanaman sebesar 0,828 > 0,05 

yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara 

variabel pendidikan terhadap  produktivitas kerja dan tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi produktivitas kerja. Besarnya pengaruh umur tanaman 

terhadap produktivitas kerja adalah sebesar 0,087 atau 8,7 % sehingga 

dianggap tidak signifikan. 
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E. Pemodelan antara Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga 

Kerja Wanita (X1-X4) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja 

Pemodelan antara faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja wanita (X1-X4) terhadap produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan 

bantuan Software SPSS 12. Model hubungan antara faktor-faktor yang 

berpengaruh (sebagai variabel bebas) terhadap produktivitas adalah sebagai 

berikut : 

4074,03391,02135,01015,0076,47 XXXXY   

Adapun nilai koefisien-koefisien regresi tersebut diperoleh dari 

perhitungan dengan bantuan Software SPSS 12. Output dari perhitungan tersebut 

disajikan dalam Lampiran dengan sub judul Coeffisient(a) pada kolom 

unstandardized coeffisient (B).   

Persamaan regresi linier berganda dengan memasukkan ke enam variabel 

bebas tersebut menghasilkan R
2
 (koefisien determinasi) sebesar 62,4%. Sehingga 

dapat diartikan bahwa sebesar 62,4% keragaman / variasi dari produktivitas 

tenaga kerja wanita dapat dijelaskan oleh masuknya ke empat vaiabel tersebut, 

sedangkan sebanyak 37,6 % ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Besarnya 

nilai R (koefisien korelasi) sebesar 79 % menunjukkan bahwa hubungan antar 

variabel sangat kuat. Nilai F(hitung) sebesar 10,390 lebih besar dari F(tabel) 

sebesar 2,92, hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak. Jadi kesimpulan secara 

simultan semua variabel mempunyai nilai signifikan dan berpengaruh terhadap 

variabel tertentu.  

Namun tidak semua variabel bebas pada model tersebut dapat digunakan 

untuk memprediksi produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan pemangkasan 

lepas panen di lokasi penelitian. Hanya variabel yang secara statistik signifikan 

yang dapat digunakan untuk memperkirakan produktivitas tenaga kerja wanita. 

Dalam penelitian ini hanya variabel lama kerja (X2) yang secara statistik 

memenuhi signifikansi untuk memprediksi produktivitas kerja. Sehingga model 

persamaan menjadi: 2135,0076,47 XY   
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Arti dari persamaan tersebut adalah peningkatan masa kerja (X3) satu 

tahun dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan 

pemangkasan lepas panen tanaman kopi di lokasi penelitian sebesar 0,135 

pohon/hok. Akan tetapi ke empat variabel bebas yang dimasukkan dalam 

penelitian hanya dapat menjelaskan 62,4% produktivitas tenaga kerja wanita 

dalam kegiatan pemangkasan lepas panen di lokasi penelitian. Oleh karena itu 

masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja wanita pada kegiatan pemangkasan 

lepas panen tanaman kopi.  

Model yang dihasilkan pada penelitian ini, apabila nilai median dari lama 

kerja tenaga kerja wanita yang sebesar 19,27 tahun, maka nilai dari Y(variabel 

terikat) yang menjelaskan tingkat produktivitas tenaga kerja wanita pada kegiatan 

pemangkasan lepas panen tanaman kopi adalah sebesar 49,67 pohon/hok (Y = 

47,076+(0,135x19,27) ; Y=49,67). Padahal penghitungan nilai produktivitas 

tenaga kerja wanita dalam kenyataannya adalah 50,07 pohon/hok. Yakni jumlah 

tenaga kerja wanita yang melakukan kegiatan pemangkasan lepas panen sebanyak 

200 orang dengan luas lahan yang dikerjakan 6,25 ha per hari yang memiliki 

populasi 10000 pohon (1600 pohon/ha), maka produktiitas kerja wanita yang 

diperoleh sebesar 50,07 pohon/hok. 

Perbedaan perhitungan dari model dan kenyataan di lapangan terjadi 

akibat ke empat faktor yang menjadi variabel bebas hanya mampu menjelaskan 

sebesar 62,4%, dan di antara empat faktor tersebut hanya faktor lama kerja (X3) 

saja yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat produktivitas tenaga kerja 

wanita secara individu. Adapun tingkat kesalahan atau error pada model yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,8% ((50,07-49,67)/50,07x 100=0,8%). Tingkat 

kesalahan tersebut setara dengan 0,4 pohon/hok (50,07-49,67). Oleh karena itu, 

perlu penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja wanita dalam kegiatan tersebut. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh beberap kesimpulan sebagai berikut: 

1) Produktivitas tenaga kerja wanita dalam melakukan kegiatan 

pemangkasan lepas panen tanaman kopi di Kebun Getas Afdeling 

Assinan PTPN IX Kabupaten Semarang sebesar 50,07 pohon/hok 

dengan standar prestasi kerja untuk kegiatan pemangkasan lepas panen 

tanaman kopi adalah sebanyak 50 pohon/hok, sehingga tenaga kerja 

wanita di lokasi penelitian adalah produktif 

2) Secara umum, enam faktor yang diduga berpengaruh terhadap 

produktivitas tenaga kerja berhubungan sangat kuat. Dari enam faktor 

yang diduga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja wanita 

pada kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi, faktor umur (X1) 

dan lama kerja (X3) yang berkorelasi kuat secara umum. Akan tetapi, 

secara individual hanyalah faktor lama kerja (X3) yang secara signifikan 

dapat digunakan untuk memperkirakan produktivitas tenaga kerja wanita 

tersebut 

3) Adapun model yang diperoleh dari perhitungan statistik adalah 

2135,0076,47 XY  .   Artinya peningkatan lama kerja tenaga kerja 

wanita sebesar satu tahun dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

wanita sebesar 0,135 pohon/hok. Model ini memiliki error sebesar 0,8 % 

dari nilai produktivitas yang didapatkan di lapang. Tingkat kesalahan 

tersebut setara dengan 0,4 pohon/hok 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, direkomendasikan 

beberapa saran untuk keberlangsungan kegiatan produksi di lokasi 

penelitian: 

1) Model faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi dari 

penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk 

menetapkan suatu kebijakan dalam meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja wanita pada kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi di 

lokasi penelitian 

2) Untuk mendapatan model yang lebih bagus, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang pengaruh faktor-faktor lain sebagai variable bebas 

yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita pada 

kegiatan pemangkasan lepas panen tanaman kopi, karena masih ada 39%  

pengaruh dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja wanita dalam penelitian ini 

3) Proses rekrutmen, pemberhentian, dan mutasi tenaga kerja hendaknya 

memasukkan faktor lama kerja atau pengalaman kerja dalam bidang 

yang sama sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan 
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