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ABSTRAK 

 

Gendrowati. PENGARUH SISTEM UPAH DAN PEMBAGIAN KERJA 
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. ISKANDARTEX 
SURAKARTA TAHUN 2003/2004. Skripsi. Surakarta Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, UNS, Juni 2004. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan Sistem Upah terhadap Prestasi Kerja Karyawan, (2) ada 

tidaknya pengaruh yang siginifikan Pembagian Kerja terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan, (3) ada tidaknya pengaruh yang signifikan Sistem Upah dan 

Pembagian Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan. Penelitian ini mengambil 

lokasi di PT. Iskandartex Surakarta. 

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan bentuk kuantitatif. Penelitian dilakukan di 

PT. Iskandartex Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 450 karyawan 

bagian weaving, adapun sampel yang digunakan 54 karyawan yang diambil 

dengan teknik proposional random sampling. Teknik pengumpulan data untuk 

variabel system upah, pembagian kerja, dan prestasi kerja karyawan menggunakan 

teknik angket. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi 

ganda dengan dua predictor (variabel bebas) dan satu kriterium (variabel terikat). 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan (1) ada pengaruh yang 

signifikan system upah (X1) terhadap prestasi kerja karyawan (Y) di PT. 

Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004, karena r hitung lebih besar r table atau    

0,422 > 0,266 pada taraf signifikansi 5 %. (2) ada pengaruh yang signifikan 

pembagian kerja (X2) terhadap prestasi kerja (Y) di PT. Iskandartex Surakarta 

tahun 2003/2004, karena r hitung lebih besar r tabel atau 0,440 > 0,266 pada taraf 

signifikansi 5 %. (3) ada pengaruh yang signifikan system upah dan pembagian 

kerja terhadap prestasi kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta tahun 

2003/2004, karena F hitung lebih besar dari F tabel atau 13,657 > 3,18 pada taraf 

signifikansi 5 %. Sumbangan relatif (SR %) sistem upah sebesar 47,83 % dan 

pembagian kerja sebesar 52,17 %. Sedangkan sumbangan efektif (SE %) system 

upah sebesar 16,68 % yang berarti bahwa sistem upah mampu menjelaskan 
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prestasi kerja sebesar 16,68 % dan pembagian kerja sebesar 18,20 % yang berarti 

bahwa pembagian kerja mampu menjelaskan prestasi kerja sebesar 18,20 %. Dari 

persamaan regresi yang diperoleh yaitu 21 5397,07054,0363,17ˆ XXY ++=  dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata prestasi kerja (Y) diperkirakan akan meningkat atau 

menurun sebesar 0,7054 untuk peningkatan atau penurunan setiap unit sistem 

upah (X1) dan akan meningkat atau menurun sebesar 0,5397 untuk peningkatan 

atau penurunan setiap unit pembagian kerja. 
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MOTTO 
 

 
 

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) 

yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap  

( Alam Nasyrah : 6 –8 ) 

 

Gunakanlah kesempatan yang ada selagi kamu bisa, karena kesempatan itu 

tidak akan datang untuk kedua kalinya. Dan awali dengan do’a. (Penulis) 

 

Hidup adalah suatu pertumbuhan. Pertumbuhan harus membawa 

perkembangan. Perkembangan memerlukan perjuangan, sedangkan perjuangan 

memerlukan pengorbanan. Setiap pengorbanan itu tidak sia-sia. (Anonimous) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Later Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami 

perubahan seiring dengan adanya era reformasi. Dalam era reformasi banyak 

perusahaan yang mempertahankan keberadaannya. Hal ini berkaitan dengan 

perusahaan untuk meningkatkan produksinya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan lain dalam situasi ekonomi yang belum stabil. Ada 

perusahaan yang bertahan dengan mengurangi tenaga kerja yang ada, walaupun 

hal yang demikian dapat merugikan karyawan. Namun ada pula perusahaan yang 

dapat bertahan tanpa mengurangi kuantitas tenaga kerja, tapi lebih meningkatkan 

kualitas tenaga kerja yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tenaga 

kerja karyawan sangat berpengaruh pada perusahaan.  

Pada dasarnya suatu perusahaan tidak dapat mengabaikan faktor 

manusia, disamping faktor lain seperti material, modal, metode, mesin. Mengingat 

dalam masyarakat yang berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan 

penting. Khususnya pada perusahaan, manusia bukan hanya sebagai konsumen, 

tetapi juga sebagai bagian utama dalam pemrosesan input menjadi out put 

perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu meningkatkan sumber daya manusia yang 

ada dalam perusahaan tersebut. Peningkatan sumber daya manusia tersebut 

dilakukan dengan suatu manajemen yaitu Manajemen Sumber Manusia. Seperti 

yang dikemukakan Barry Cushway (1994 : 6) bahwa “manajemen sumber daya 

manusia adalah rangkaian strategi, proses, dan aktivitas yang didesain utnuk 

menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan 

perusahaan dan individu”.    

Peningkatan sumber daya manusia akan menghasilkan karyawan atau 

tenaga kerja yang unggul dan profesional, sehingga akan berdampak pada out put 

yang dihasilkan perusahaan, menjadi meningkat dan berkualitas. Membahas 

tenaga kerja manusia, yang perlu diperhatikan dalam perusahaan adalah antara 

lain upah karyawan. Dengan upah karyawan yang tinggi maka karyawan akan 
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bekerja giat dan pekerjaan cepat selesai sehingga karyawan dapat meningkatkan 

prestasi kerjanya dan hal ini sangat berpengaruh bagi kemajuan perusahaan. 

Pelaksanaan sistem upah dimaksudkan perusahaan untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk 

tetap berada dalam perusahaan. Masing-masing perusahaan mempunyai sistem 

pembagian upah sendiri, tergantung pada jenis pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan. Suatu perusahaan mempunyai tujuan yaitu mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya dengan menekan biaya berupa upah dan gaji seminimal 

mungkin. Walaupun demikian perusahaan tidak dibenarkan memberikan upah 

yang serendah-rendahnya, karena menyangkut segi kehidupan anggota 

masyarakat dan diatur oleh pemerintah dengan peraturan upah minimum regional.  

Seperti yang dikemukakan oleh Buchari Alma (1992 : 149) bahwa “ gaji 

dan upah digunakan oleh karyawan dalam dua fungsi yaitu sebagai alat untuk 

membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya dan sebagai alat 

pendorong ia bekerja lebih giat, lebih baik dan lebih produktif”. Berdasarkan 

uraian di atas dapat dikatakan bahwa dengan upah yang sesuai, karyawan akan 

bekerja giat dan tidak akan berpindah ke perusahaan lain.            

Disamping sistem upah ada faktor lain yang berhubungan dengan  

prestasi kerja, yaitu adanya pembagian kerja . Dalam setiap perusahaan pasti 

melakukan prinsip pembagian kerja, karena tanpa adanya pembagian kerja maka 

proses menyelesaikan pekerjaan dalam mencapai tujuan perusahaan tidak lancar 

dan tidak dapat cepat tercapai. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Manullang 

(1997 : 73) yaitu “pembagian kerja adalah mutlak, tanpa itu kemungkinan 

terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Pembagian kerja pada akhirnya 

akan menghasilkan departemen dan job description dari masing-masing 

departemen sampai unit-unit terkecil organisasi. Dengan pembagian kerja, 

ditetapkan sekaligus susunan organisasi (struktur organisasi), tujuan dan fungsi-

sungsi masing-masing unti dalam organisasi, hubungan-hubungan serta 

wewenang masing-masing unit organisasi.      
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 Apabila pembagian kerja dilakukan dengan baik, akan membantu 

penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, kepandaian, 

jenis kelamin, tingkat umur dan sebagainya, yang akan meningkatkan 

produktivitas kerja serta prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaslah bahwa masalah sistem upah dan 

pembagian kerja dalam suatu perusahaan sangat penting artinya untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “PENGARUH SISTEM UPAH DAN PEMBAGIAN KERJA 

TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PT. ISKANDARTEX 

SURAKARTA TAHUN 2003/2004”. 

 

Identifikasi Masalah 

Dalam perusahaan baik swasta maupun pemerintah selalu menghadapi 

berbagai masalah yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Bertolak dari latar 

belakang masalah tersebut terdapat beberapa hal yang mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan yang dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya upah yang diberikan perusahaan mengakibatkan terjadinya 

perpindahan karyawan ke perusahaan lain yang memberikan upah lebih 

tinggi. 

2. Pemberian upah yang kurang adil akan mengakibatkan terjadinya mogok 

kerja dan unjuk rasa karyawan. 

3. Pembagian kerja  yang kurang tepat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih 

pekerjaan.  

4. Sistem upah yang kurang adil dan pembagian kerja yang kurang tepat akan 

mengakibatkan prestasi kerja karyawan rendah. 

5. Prestasi kerja akan menurun bila tidak sesuai dengan standar upah yang telah 

ditetapkan pemerintah (Upah Minimum Regional). 
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Pembatasan Masalah 

Dalam pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan 

masalah. Dengan pembatasan masalah yang jelas peneliti bisa mengarahkan 

pembahasannya dengan lebih seksama dan bisa merumuskan masalah-masalahnya 

dengan jelas, serta mengetahui faktor-faktor variabel yang akan diteliti sehingga 

dapat menentukan cara atau metode pemecahannya dan alat yang dipergunakan. 

Penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yaitu mengenai 

pengaruh sistem upah dan pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan. 

Dengan demikian sistem upah (X1), pembagian kerja (X2) dan prestasi kerja 

karyawan sebagai variabel terikat (Y). 

Adapun pengertian dari ketiga variabel  tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sistem upah (X1) ialah suatu keseluruhan dari bagian-bagian yang 

berintegrasi sebagai dasar untuk memberikan upah yang disesuaikan dengan 

hasil pekerjaan pada periode tertentu. 

2. Pembagian kerja (X2) ialah salah satu asas dalam manajemen yang 

merupakan perincian tugas atau aktivitas karyawan sehingga terjadi kejelasan 

fungsi masing-masing unit dalam organisasi.  

3. Prestasi Kerja (Y) ialah prestasi yang dicapai oleh karyawan dalam bekerja 

yang telah dinilai secara sistematik baik penampilan maupun potensi 

karyawan dalam jangka waktu yang ditentukan yang kemudian dapat 

dikembangkan. 

Perumusan masalah 

Perumusan masalah adalah merupakan pernyataan yang lengkap dan 

terpenuhi mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yang 

didasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah-masalah yang dirumuskan 

dengan jelas. Berdasarkan pembatasan tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan sistem upah terhadap prestasi kerja 

karyawan di PT. Iskandartex Surakarta Tahun 2003/2004 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembagian kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan di PT. Iskandartex Surakarta Tahun 2003/2004 
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3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara sistem upah dan pembagian kerja 

terhadap prestasi kerja kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta Tahun 

2003/2004. 

 

Tujuan Penelitian  
 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan sistem upah 

terhadap prestasi kerja karyawan di Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004.. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan pembagian kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan di PT. Iskandartex  Surakarta tahun 

2003/2004. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan system upah dan 

pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta 

tahun 2003/2004. 

  

Kegunaan Penelitian. 

Pada umumnya penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan 

secara teoritis dan praktis 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu manajemen personalia yang berhubungan dengan sistem 

upah, pembagian kerja dan prestasi kerja. 

b. Untuk lebih mendukung teori yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

c. Sebagai dasar bagi peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

2. Kegunaan Praktis. 

a. Bagi perusahaan yang bersangkutan dapat sebagai pertimbangan bahwa 

sistem upah dan pembagian kerja sangat penting dalam menciptakan 

prestasi kerja karyawan. 
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b. Bagi karyawan yang bersangkutan dapat sebagai masukan dalam 

menciptakan atau meningkatkan prestasi kerja yang menunjang 

tercapainya tujuan yang diharapkan. 
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BAB II 

 
LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang sistem upah 

a. Pengertian Sistem Upah 

Salah satu faktor pendorong yang melatarbelakangi para karyawan 

untuk giat bekerja dan tetap bertahan di perusahaan adalah upah. Pada 

dasarnya seseorang bekerja pada perusahaan untuk mendapatkan upah guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga orang bekerja memberikan tenaga 

pikirannya dan mendapat umpan balik berupa sejumlah  uang yang sesuai 

dengan jerih payahnya. 

Pengertian sistem upah berasal dari dua kata yaitu sistem dan upah, 

masing-masing mempunyai definisi sendiri. Menurut Winardi (1999 : 113) 

“Sistem berasal dari kata Systema dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan 

sebagai keseluruh yang terdiri dari pada macam-macam bagian”. Sedangkan 

menurut Raymond McLeod (1995 : 13) “sistem adalah sekelompok elemen-

elemen yang berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu 

tujuan”. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

keseluruhan dari bagian-bagian yang berintegrasi untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Selanjutnya mengenai definisi upah, menurut T. Hani Handoko 

(1991:92) “gaji pada umumnya berarti pembayaran tetap secara bulanan atau 

mingguan untuk karyawan-karyawan klerikal, administrative, menejerial, dan 

professional”. Sedangkan menurut Susilo Martoyo (1990: 31) “Upah dan atau 

gaji karyawan adalah suatu bentuk pemberian kompensasi yang bersifat 

financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi”. 

Slamet Saksono (1988  :38) menguraikan perbedaan upah dan 

gaji dengan mengutip pendapat. F.X. Soedjadi dalam bukunya Pokok-

pokok Management Kepegawaian yaitu  
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“Upah adalah jumlah seluruh uang yang ditetapkan dan 

diterimakan seseorang sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan 

oleh tenaga kerja selama jangka waktu tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan gaji ialah suatu jumlah uang yang ditetapkan dan 

diterimakan sebagai pengganti jasa bagi pemanfaatan tenaga kerja 

dengan tugas-tugas yang sifatnya konstan”. 

 

Jadi pada hakekatnya upah dan gaji adalah sama, yaitu imbalan atas 

balas jasa yang diterima oleh pekerja dari yang mempekerjakan. Berdasar  

definisi sistem dan upah di atas dapat diberikan suatu batasan mengenai 

sistem upah yaitu suatu keseluruhan dari bagian-bagian yang berintegrasi 
sebagai dasar untuk memberikan upah. 

 

b. Sistem pemberian upah 
Menurut Moekijat (1989 : 68) metode atau sistem pembayaran upah 

dan gaji dibagi dalam 2 golongan besar : 

1. Pembayaran atas dasar waktu, jam, harian, mingguan, bulanan, atau 

tahunan. 

2. Pembayaran atas hasil tiap potong atau tiap kesatuan hasil kerja. 
Sedangkan menurut Susilo Martoyo (1992 : 42)  ada beberapa cara 

perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain 

sebagai berikut : 
a) Upah menurut Prestasi kerja 

b) Upah menurut Lama kerja 

c) Upah menurut Senioritas 

d) Upah menurut Kebutuhan. 

Penjelasan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Sistem upah menurut prestasi kerja  

yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas prestasi dari pekerja, 

atau per unit produk yang diselesaikannya.  

Menurut Buchari Alma (1992 : 151) sistem ini mempunyai kebaikan 
antara lain : ada dorongan untuk bekerja lebih giat, buruh yang rajin menerima 
upah yang tinggi, perhitungan harga pokok akan lebih baik. Selanjutnya 
kelemahan pada sistem ini ialah kurang cermatnya buruh dalam bekerja karena 
untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya dan bila buruh tidak berprestasi 
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maka akan membahayakan kehidupan keluarganya karena ia tidak mempunyai 
upah. 

 
b) Sistem upah menurut lama kerja  

yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada waktu yang digunakan 

untuk bekerja, dari waktu karyawan datang sampai karyawan pulang. 

Kelemahan sistem ini ialah tidak mendorong karyawan untuk 

memaksimalkan penggunaan tenaganya, dan upah sama rata bagi buruh 

yang rajin dan yang malas. 

c) Sistem upah menurut senioritas  

yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada kedudukan karyawan 

pada perusahaan tersebut, karyawan yang baru saja masuk kerja upahnya 

berbeda dengan karyawan yang sudah lama bekerja pada perusahaan 

tersebut. 

d) Sistem upah   menurut kebutuhan  

yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada kebutuhan karyawan, 

tentunya dengan diimbangi kerja karyawan yang profesional.   

c. Proses Penentuan Upah 

T. Hani Handoko (1994 : 162) mengemukakan bahwa pada umumnya 
pembayaran upah dalam organisasi ditentukan oleh aliran kegiatan-kegiatan 
yang mencakup analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, survei upah dan gaji, 
analisis masalah organisasional yang relevan, penentuan harga pekerjaan (yang 
harus, melebihi peraturan upah minimum), penetapan aturan administrasi 
pengupahan, dan akhirnya pembayaran upah kepada karyawan. 

 Aliran kegiatan ini digambarkan secara ringkas sebagai berikut : 
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Gambar. Proses penentuan upah 

( T.Hani Handoko, 1994 : 162 ) 

 Dari gambar proses penentuan upah di atas dapat dijelaskan bahwa proses 

penentuan upah dimulai dari kegiatan analisis pekerjaan, hal ini berhubungan 

dengan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan serta standar pekerjaan . Pekerjaan 

yang tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga serta pikiran yang lebih, akan 

mendapat upah berbeda dengan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pikiran 

yang lebih. Selanjutnya adalah kegiatan evaluasi pekerjaan, yaitu berbagai 

prosedur sistematik untuk menentukan nilai relatip pekerjaan-pekerjaan. Tujuan 

dari evaluasi pekerjaan adalah untuk mengidentifikasi pekerjaan- pekerjaan mana 

yang harus dibayar lebih tinggi daripada lainnya, dan juga menentukan besarnya 

upah diferensial antara dua pekerjaan tertentu. Sasaran langsung dari evaluasi 

pekerjaan ini adalah mendapatkan konsistensi internal dan eksternal dalam 

pengupahan dan penggajian. Kegiatan selanjutnya yaitu survei penggajian dan 

masalah organisasional yang relevan, hal ini perlu untuk penentuan konsistensi 

eksternal. Konsistensi eksternal berkaitan dengan tingkat relatip struktur 

penggajian suatu organisasi yang diinginkan dibandingkan dengan struktur yang 

ada dalam masyarakat, industri, atau negara. Organisasi bisa memilih untuk 

membayar upah dengan tingkat rata-rata, lebih besar atau lebih kecil dari pada 

tingkat upah yang berlaku di luar. Sedangkan konsistensi internal berkaitan 

dengan konsep pengupahan relatip dalam perusahaan. Misalnya seorang atasan 

dibayar lebih rendah dari pada bawahan maka pengupahan tersebut tidak 

konsisten. 

Struktur upah berdasarkan peraturan upah minimum yang ditetapkan 

pemerintah yaitu Upah Minimum Regional. Namun dengan adanya otonomi 

daerah maka istilah tersebut berganti dengan Upah Mininum Kabupaten, yaitu 

struktur upah yang ditentukan berdasarkan ketetapan pemerintah tingkat 

Kabupaten. Mengingat setiap kabupaten mempunyai hak untuk mengatur 

pemerintahan serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki kabupaten 

tersebut. Kemudian kegiatan aturan-aturan administrasi dilanjutkan penilaian 

prestasi kerja karyawan baru akhirnya pembayaran upah pada karyawan. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah 

Dalam menetapkan besarnya upah untuk karyawan, suatu perusahaan 
harus memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat upah. 
Menurut Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan (1990 : 139-140) 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah   adalah : 
1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja. 
2) Organisasi buruh. 
3) Kemampuan untuk membayar. 
4) Produktivitas. 
5) Biaya hidup. 
6) Pemerintah. 
 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
 

1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja 
  Penawaran dan permintaan tenaga kerja berpengaruh terhadap 

penetapan tingkat upah, karena ini dapat dilihat pada pekerjaan yang 

membutuhkan ketrampilan tinggi akan tetapi jumlahnya langka, maka upah 

cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai 

penawaran melimpah upah cenderung turun. 

2) Organisasi buruh 

  Organisasi buruh berpengaruh terhadap penetapan upah, karena 

apabila suatu perusahaan dalam memberikan upah tidak sesuai dengan 

standar upah maka organisasi buruh inilah yang berperan untuk 

memperjuangkan hak-hak kaum buruh termasuk hak dalam upah. Sehingga 

ada tidaknya organisasi buruh atau lemah kuatnya organisasi buruh akan 

berpengaruh terbentuknya tingkat upah.     

3) Kemampuan untuk membayar 

  Faktor ini berhubungan dengan kondisi suatu perusahaan. Apabila 

perusahaan yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi maka perusahaan 

tersebut mampu membayar upah yang tinggi pula, sebaliknya jika kondisi 

suatu perusahaan tidak memungkinkan maka penetapan upah akan menurun 

dan hal ini berakibat pada pemutusan hubungan kerja.    
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4) Produktivitas 

Faktor ini berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam bekerja 
atau produktivitas karyawan. Semakin tinggi produktivitas karyawan , 

semakin besar pula upah yang akan diterima. 

5) Biaya Hidup 

Faktor ini  berhubungan dengan kelangsungan hidup karyawan 
dimana semakin lama membutuhkan biaya hidup semakin banyak, apalagi 

kehidupan di kota-kota besar. Penetapan upah akan cenderung tinggi. 

6) Pemerintah 

Faktor ini berkaitan dengan peranan pemerintah dalam menentukan 
standar upah yang harus diberikan perusahaan kepada karyawannya,standar 

ini sering disebut dengan Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum 

Kabupaten.   

e. Dampak Keadilan Atas Dasar Tingkat Upah 
Kebutuhan akan keadilan merupakan faktor yang paling penting 

dalam menentukan tingkat upah, dan ada dua jenis keadilan yang harus 

dialamatkan keadilan eksternal dan keadilan internal. Secara eksternal, upah 

haruslah berbanding sesuai dengan jumlah yang diberikan pada perusahaan 
lain atau akan sukar untuk menarik dan mempertahankan pegawai yang 

cakap. Tingkat upah juga haruslah layak secara internal sehingga tiap 

pegawai memandang upah yang diperolehnya adalah sama dibandingkan 
dengan tingkat upah pegawai lainnya dalam perusahaan. 

Menurut Garry Dessler (1992 : 357 ) dalam praktik, proses penetapan 

tingkat upah yang  mempengaruhi keadilan eksternal dan internal terdiri dari 

lima langkah : 
1) Menyelenggarakan survei gaji yaitu survei mengenai jumlah gaji 

yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di perusahaan lain. 
2) Menentukan nilai tiap pekerjaan, dalam perusahaan melalui evaluasi 

pekerjaan. 
3) Mengelompokkan pekerjaan yang sama ke dalam tingkat upah. 
4) Menetapkan harga tiap kelas upah dengan menggunakan garis upah. 
5) Menyesuaikan tingkat upah. 

 
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan survei gaji antara lain : 

a) Survei Formal dan informal oleh Perusahaan, hampir semua 

perusahaan sangat tergantung pada survei formal atau informal untuk 

mengetahui hal-hal yang dilakukan perusahaan lain. 
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b) Survei gaji dunia usaha, profesional dan pemerintah, banyak 

perusahaan yang juga bergantung pada hasil survei yang diterbitkan 

oleh berbagi perusahaan perhimpunan profesional atau badan-badan 

pemerintah. 

c) Survei upah industri, menyediakan data gaji karyawan dalam 

pekerjaan-pekerjaan tertentu secara nasional dalam bidang-bidang  

industri seperti bangunan, pengangkutan dan percetakan. 

d) Survei tenaga profesional, administrative, teknis dan juru tulis 

menyediakan gaji atas 80 tingkat pekerjaan dalam bidang-bidang 

perakunan, pelayanan hukum, manajemen pteknik mesin, kimia, 

pembelanjaan, supervisi juru tulis, drafting juru tulis. Survei ini 

menyediakan informasi mengenai penghasilan pokok, termasuk 

bonus produksi, komisi dan kenaikan biaya hidup.  

2) Menentukan nilai pekerjaan 

Evaluasi pekerjaan adalah suatu upaya perbandingan pekerjaan secara 

formal dan sistematis untuk menentukan nilai suatu pekerjaan dalam 

kaitannya dengan pekerjaan lain dan akhirnya menghasilkan hirarki upah 

atau gaji. Tujuan dari evaluasi pekerjaan adalah untuk menentukan nilai 

relatif suatu pekerjaan, sedangkan prosedurnya yaitu membandingkan isi 

pekerjaan dalam hubungannya dengan satu sama lain. Metode yang 

digunakan dalam evaluasi pekerjaan yaitu : 

· Metode pemeringkatan dalam evaluasi pekerjaan, metode ini 

merupakan metode yang paling sederhana yang biasanya didasarkan 

pada faktor umum seperti kesukaran pekerjaan. Beberapa langkah 

dalam pemeringkatan pekerjaan adalah mengumpulkan informasi 

pekerjaan, menyeleksi pengharkat dan pekerjaan-pekerjaan  yang akan 

diharkat, menyeleksi faktor yang dapat dikompensasikan, lalu 

pemeringkatan pekerjaan dan akhirnya mengkombinasi pengharkatan. 

Metode ini mempunyai kelebihan yaitu tidak banyak menyita waktu 

untuk dilaksanakan dengan metode lain. Namun juga memiliki 
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kelemahan yaitu kebanyakan timbul dari penerapan metode itu sendiri, 

ada kecenderungan tergantung pada perkiraan. 

· Metode klasifikasi pekerjaan 

 Metode ini merupakan cara yang sederhana dan digunakan secara luas 

di mana  pekerjaan dikategorikan  ke dalam kelompok-kelompok yang 

berupa kelas. 

· Metode nilai dalam evaluasi pekerjaan. 

 Metode ini merupakan metode evaluasi pekerjaan yang lebih 

kuantitatif. Teknik ini  meliputi mengidentifikasi beberapa faktor yang 

yang dapat dikompensasikan serta kadar keberadaan faktor-faktor itu 

dalam pekerjaan. 

· Metode perbandingan faktor dalam evaluasi pekerjaan. 

 Metode ini merupakan teknik kuantitatif dan upaya memutuskan 

pekerjaan mana yang lebih memiliki faktor-faktor yang dapat 

dikompensasi dibandingkan dengan pekerjaan lain.  

3) Mengelompokan pekerjaan yang sama ke dalam tingkat upah. 

Pengelompokan ini berdasarkan metode yang digunakan dalam evaluasi 

pekerjaan. Apabila penilai menggunakan metode pemeringkatan, metode 

nilai, atau metode perbandingan faktor maka penilai dapat menetapkan 

tiap upah tiap pekerjaan perorangan. 

4) Menetapkan harga tiap tingkat upah – garis upah 

Garis upah secara grafis menggambarkan harkat upah yang berlaku bagi 

tiap pekerjaan dalam tiap tingkat upah dalam kaitannya dengan nilai atau 

peringkatan yang ditetapkan bagi masing-masing pekerjaan atau tingkat 

seperti yang ditentukan oleh evaluasi pekerjaan. 

5) Menyempurnakan Harkat Upah 
f. Indikator Sistem Upah 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini untuk mengetahui 

sistem upah yang digunakan perusahaan, peneliti menggunakan indikator :  

1. Standar upah 
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Standar upah yang dimaksud adalah upah minimum yang ditetapkan 

pemerintah. Seperti yang tercantum dalam UU RI NO 13 TAHUN 2003 

Tentang Ketenagakerjaan BAB X tentang Perlindungan Pengupahan dan 

Kesejahteraan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum yang terdiri 

atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan 

upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota (pasal 89 ayat 1). Sedangkan pada pasal 89 ayat 23 upah 

minimum yang dimaksud ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau 

Bupati Walikota. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

tidak boleh memberikan upah pada karyawan dibawah standar upah 

minimum baik itu berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau sektor 

wilayah provinsi atau kabupaten. Dan dengan adanya otonomi daerah ini 

masing-masing wilayah mempunyai standar upah minimum yang berbeda-

beda.  

2. Keadilan upah. 

Keadilan upah yang dimaksud adalah upah yang diberikan sesuai 

dengan tenaga yang dikeluarkan untuk perusahaan, sesuai masa kerja di 

perusahaan. Jadi apabila seorang karyawan yang menyumbangkan tenaga 

serta pikirannya yang lebih maka adil bila ia menerima upah yang bernilai 

besar begitu sebaliknya.  

3. Prosedur pemberian upah. 

Prosedur pemberian upah di sini yang dimaksud adalah prosedur 

administrasi yang dilakukan karyawan dalam menerima upah. Dalam hal 

ini menyulitkan karyawan atau mempermudah karyawan.  

4. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu di sini yang dimaksud adalah kemampuan 

perusahaan dalam memberikan upah kepada karyawan yang tidak 

melampaui batas waktu kesepakatan pemberian upah.   
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B. Tinjauan Tentang Pembagian Kerja 

 

a. Pengertian Pembagian Kerja 

Pada hakekatnya organisasi didirikan adalah sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu, dimana pencapaiannya tidak dapat dilakukan 

individu tetapi dengan kooperatif dan dikoordinasikan . Selain itu juga dengan 

menerapkan asas-asas organisasi. Asas organisasi dilaksanakan karena setiap 

organisasi tentu menghadapi berbagai masalah yang harus ditemukan cara, agar 

organisasi dapat berjalan sehat dan efektif. Seperti yang dikatakan Sutarto        

( 1991 : 55 ) bahwa beberapa asas organisasi yang dapat dijadikan pedoman 

usaha mencapai tujuan  organisasi adalah : 

1) Perumusan tujuan dengan jelas. 
2) Departementasi. 
3) Pembagian kerja. 
4) Koordinasi. 
5) Pelimpahan wewenang. 
6) Rentangan Kontrol. 
7) Jenjang Organisasi. 
8) Kesatuan Perintah. 
9) Flexibilitas. 
10) Berkelangsungan. 
11) Keseimbangan. 

 
Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan 

mutlak tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan menjadi 

amat besar. Dalam mengadakan pembagian kerja dan kombinasi tugas 

seharusnya mengarah ke tercapainya struktur-struktur departemen dan satuan-

satuan kerja.  

Menurut James .A.F Stoner yang dikutip Alfonsus Sirait 
(1992 : 283) pembagian pekerjaan (devision of work ) merupakan 
penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam 
organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan seperangkat 
aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Pendepartemenan 
(departementalization) adalah upaya mengelompokan aktivitas 
pekerjaan sehinggga aktivitas – aktivitas dan hubungan serupa dan 
logis dapat diselenggarakan secara serempak.   
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Sedangkan Sutarto ( 1991 : 93 ) berpendapat bahwa pembagian kerja dapat 

diartikan dua macam : 

1) Pembagian kerja adalah perincian serta pengelompokan aktivitas-
aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk 
dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. Misalnya Sekretariat 
Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro 
Perbekalan, Biro Tatawarkat, Biro Humas, Biro O & M, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Perguruan Tinggi Swasta, 
Subdirektorat Pembinaan,Seksi Bantuan Tenaga Fasilitas, Jawatan 
Perikanan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, Fakultas, 
Lembaga Badan, Balai semua ini mempunyai perincian tugas. 

2) Pembagian kerja adalah perincian serta pengelompokan tugas-tugas 
yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan 
oleh seorang pejabat tertentu. Misalnya Sekretaris, Bendahara, Kepala 
Seksi, Ketua Panitia, Juru Bayar, Direktur, Menteri, Presiden semua 
ini memiliki perincian tugas.   

 
Dari pengertian - pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembagian kerja adalah salah satu asas dalam manajemen yang merupakan 

perincian tugas atau aktivitas yang sama dalam suatu organisasi tertentu. 

b. Pentingnya Pembagian Kerja  

Sutarto (1991:93) menguraikan tentang pentingnya pembagian kerja dengan  

mengutip pendapat dari Luther Gulick  yaitu : 

1. Karena orang berbeda dalam pembawaan, kemampuan serta kecakapan 
dan mencapai ketangkasan yang besar dengan spesialisasi. 

2. Karena orang yang sama tidak dapat berada di dua tempat pada saat yang 
sama. 

3. Karena seorang tidak dapat mengerjakan dua hal pada saat yang sama. 
4. Karena bidang pengetahuan dan keahlian begitu luas sehingga seseorang 

dalam  rentangan hidupnya tidak mungkin dapat mengetahui lebih banyak 
dari pada sebagian sangat kecil.  

 

Penjelasan : 

1. Seseorang mempunyai kecakapan dan kelebihan tersendiri yang dapat 

dikembangkan menjadi suatu keahlian yang bermanfaat. Hal ini apabila 

dikaitkan dengan pekerjaan di suatu perusahaan, ada orang yang ahli 

dalam operasional komputer namun ada juga orang yang hanya bekerja 

mengandalkan tenaganya saja tanpa menggunakan pikiran dan sebagainya. 
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2. Manusia diciptakan hanya berjumlah tunggal walaupun kembar, masing-

masing mempunyai spesifikasi tersendiri, sehingga manusia tidak dapat 

berada pada saat yang sama di dua tempat yang berbeda. 

3. Manusia diciptakan dengan keterbatasan-keterbatasan kemampuan, 

mengingat manusia adalah makhluk Tuhan yang tidak sempurna, sehingga 

manusia tidak dapat melakukan pekerjaan yang berbeda pada waktu yang 

sama. Kalaupun itu terjadi pasti hasil akhir yang dicapai tidak akan 

maksimal. 

4. Ilmu pengetahuan saat ini berkembang sangat pesat dan manusia tidak 

dapat menguasai itu semua. Karena pasti manusia adalah makhluk yang 

kurang sempurna  yang senantiasa memiliki kekurangan.     

c. Pedoman pembagian kerja  

Menurut T. Hani Handoko (1995 : 176) proses penentuan cara 

bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokan disebut departementalisasi atau 

departementasi, yang dibentuk atas dasar : 

1. Fungsi : pemasaran, akuntansi, atau keuangan. 
2. Produk atau jasa : divisi mesin cuci, lemari es, atau radio. 
3. Wilayah : divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah atau Indonesia 

Timur dan Operasi Internasional. 
4. Langganan : penjualan industri, pedagang eceran, pemerintah, militer atau 

konsumen. 
5. Proses atau peralatan : departemen pemotongan, kelompok perakitan, 

bagian pembungkusan atau bagian finishing. 
6. Waktu : kelompok kerja bisa dibagi menjadi shift pertama, shift kedua, dan 

shift ketiga. 
7. Pelayanan : bisa mencerminkan kelas bisnis, kelas ekonomi, dan kelas 

turis dalam pelayanan di pesawat terbang. 
8. Alpha – numerical : bisa digunakan pada pelayanan telepon dimana, misal 

nomer 00000 – 50.000 ditempatkan dalam satu departemen dan nomer 
50.001 – 99.999 dalam departemen lain. 

9. Proyek dan Matriks : digunakan oleh perusahaan kontruksi dengan 
teknologi tinggi, perusahaan konsultan atau orientasi energi. 

 
Sedangkan menurut Harold Koontz yang dikutip Hasymi Ali 

(1990 : 300) departementasi dapat diadakan menurut jumlah orang 
saja, menurut waktu, menurut fungsi usaha, menurut pasar, dan 
menurut proses atau peralatan yang dibutuhkan. Pola yang dipilih 
dalam departementasi hendaklah bergantung pada berbagai faktor 
dalam situasi tertentu. Faktor-faktor ini meliputi jenis pekerjaan yang 
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akan dilakukan, cara tugas itu harus dilaksanakan, jenis orang yang 
melaksanakannya, teknologinya, orang-orang yang akan dilayani, dan 
faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. 

 

Sedangkan Sutarto ( 1991 : 112 – 118 ) mengemukakan beberapa 

pedoman yang dijadikan sebagai dasar pembagian kerja : : 

1) Pembagian kerja berdasarkan fungsi. 
2) Pembagian kerja berdasarkan produksi. 
3) Pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja. 
4) Pembagian kerja berdasarkan langganan. 
5) Pembagian kerja berdasarkan jasa. 
6) Pembagian kerja berdasarkan alat. 
7) Pembagian kerja berdasarkan wilayah. 
8) Pembagian kerja berdasarkan waktu. 
9) Pembagian kerja berdasarkan jumlah. 

 
Adapun penjelasan dari masing-masing dasar pembagian kerja di atas 

adalah sebagai berikut : 

1) Pembagian kerja menurut fungsi : 

Perincian serta pengelompokan tugas yang sejenis atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu 

yang masing-masing mendasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut 

sifatnya atuau pelaksanaannya. Misalnya Bagian umum dari Sekretariat 

terdapat Petugas Urusan Kepegawaian, Petugas Urusan Keuangan, Petugas 

Urusan Perbekalan, Petugas Urusan Tata Warkat. 

2) Pembagian kerja berdasarkan Produksi : 

Perincian serta pengelompokan tugas yang semacam atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu yang 

masing-masing menghasilkan jenis barang tertentu. Misalnya Industri 

kerajinan rakyat seperti membuat gerabah, membuat boneka kayu dan 

sebagainya. 

3) Pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja : 

Perincian serta pengelompokan tugas yang semacam atau erta 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu yang 

masing-masing secara berurutan harus dilalui sehingga pekerjaan selesai 
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dengan sempurna. Misalnya dalam pembuatan surat ada rangkaian kerja 

pembuatan konsep, pengetikan, Pemeriksaan, penandatanganan, 

pencatatan, dan pengiriman. 

4) Pembagian kerja berdasarkan langganan : 

Perincian serta pengelompokan tugas yang semacam atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu yang 

masing-masing memberikan pelayanan kepada orang-orang atau badan-

badan tertentu yang datang secara tetap. Misalnya pada toko sepatu 

terdapat 3 orang petugas yang masing-masing melayani pembeli sepatu di 

kalangan anak-anak, pembeli sepatu wanita dan pembeli sepatu pria. 

5) Pembagian kerja berdasarkan jasa : 

Perincian serta pengelompokan tugas yang semacam atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu yang 

masing-masing memberikan jenis jasa tertentu. Misalnya dalam melayani 

wisatawan dapat dilakukan pembagian kerja untuk transportasi ada juga 

pembagian kerja untuk penunjuk jalan. 

6) Pembagian kerja berdasarkan alat ; 

Perincian atau pengelompokan tugas yang semacam atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu yang 

masing-masing memakai jenis alat tertentu. Misalnya bagian kebersihsan 

masing-masing melakukan pekerjaannnya dengan alat yang berbeda, ada 

yang menggunakan cangkul, ada yang menggunakan sabit, ada yang 

menggunakan alat pemangkas rumput dan sebagainya. 

7) Pembagian kerja berdasarkan wilayah ; 

Perincian atau pengelompokan tugas yang semacam atau erat 

hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu yang 

masing-masing mengurusi atau menguasai satuan daerah tertentu. 

8) Pembagian kerja berdasarkan waktu : 

Perincian tugas atau pengelompokan tugas yang semacam atau 

erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh pejabat tertentu 

yang masing-masing dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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d. Hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan pembagian kerja 

Menurut Sutarto (1992 : 94) bahwa dalam melakukan pembagian 

kerja hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki perincian aktivitas yang 
jelas tertulis pada daftar perincian aktivitas. 

2) Tiap-tiap pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang 
berkedudukan paling rendah harus memiliki perincian tugas yang jelas 
dalam suatu daftar perincian tugas. 

3) Jumlah tugas yang sebaiknya dibebankan kepada seorang pejabat 
sebaiknya berkisar antara 4 macam sampai dengan 12 macam. 

4) Variasi tugas bagi seorang pejabat hendaknya diusahakan yang sejenis 
atau erat hubungannya satu sama lain. 

5) Beban aktivitas bagi tiap-tiap satuan organisasi atau beban tugas masing-
masing pejabat hendaknya merata sehingga dapat dihindarkan adanya 
satuan organsiasi yang terlalu banyak aktivitasnya dan ada satuan 
organisasi terlalu sedikit aktivitasnya. 

6) Penempatan para pejabatnya hendaknya yang tepat. 
7) Penambahan atau pengurangan pegawai hendaknya berdasarkan volume 

kerja. 
8) Pembagian kerja terutama yang menyangkut para pejabat dalam satuan 

organisasi, jangan sampai menimbulkan pengkotakan pejabat. 
9) Adanya penggolongan tugas. 
10) Dalam melakukan pembagian kerja harus memperhatikan pula adanya 

bebrapa macam dasar pembagian kerja. 
11) Setiap pejabat dalam organisasi atau satuan organisasi yang ada 

seharusnya sudah pasti memiliki daftar perincian tugas.  
 

e. Indikator Pembagian Kerja  

Berdasarkan uraian di atas maka indikator yang digunakan dalam 

pembagian kerja adalah :  

1. Penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan. 

Asas pembagian kerja berkaitan dengan penempatan pegawai 

yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam penempatan pegawai yang 

dijadikan dasar bukan hanya kecakapan atau kepandaian tetapi juga 

meliputi umur, jenis kelamin, kesehatan, keberanian, kejujuran dan 

sebagainya. Sehingga seorang pimpinan dalam menempatkan pegawai 

tidak hanya melihat keahliannya saja tetapi juga kepribadian orang tersebut. 

Hal ini dapat membantu pencapaian tujuan organisasi.  
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2. Banyaknya beban tugas yang diberikan pada karyawan. 

Banyaknya beban tugas yang diberikan karyawan juga sangat 

mempengaruhi dalam pembagian kerja. pemberian beban tugas kepada 

karyawan hendaknya merata sehingga tidak timbul satuan organisasi yang 

mempunyai banyak tugas atau satuan organisasi yang menganggur. Beban 

tugas yang merata bukan berarti pegawai mempunyai tugas yang sama 

jumlah aktivitasnya atau sama jumlah beban tugasnya. Beban tugas yang 

merata kurang lebih sama, tidak terlalu menyolok perbedaannya. 

3. Pengetahuan pegawai tentang batas-batas, wewenang dan tanggung jawab.  

Dalam pembagian kerja telah jelas batasan, wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing satuan organisasi. Sehingga setiap pegawai 

tidak boleh melampaui batasan yang ada, agar tidak terjadi tumpang tindih 

pekerjaan serta kesalah pahaman. Apabila salah satu satuan organisasi ikut 

melakukan pekerjaan satuan organisasi lain maka harus seijin satuan 

organisasi tersebut.   

3. Tinjauan Tentang Prestasi Kerja 

 

a. Pengertian Prestasi Kerja 

Menurut Moh. As’ad (1991: 55) “prestasi kerja adalah prestasi yang 

dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan”. Sedangkan menurut Susilo Martoyo (1992 : 85) “Penilaian 

prestasi kerja merupakan penilaian yang sistematik terhadap penampilan kerja 

karyawan itu sendiri dan terhadap taraf potensi karyawan dalam upayanya 

mengembangkan diri untuk kepentingan perusahaan/organisasi”. 

Dari definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa prestasi kerja adalah 

prestasi yang dicapai oleh karyawan dalam bekerja yang telah dinilai secara 

sistematik baik penampilan maupun potensi karyawan  yang kemudian dapat 

dikembangkan. 
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b. Manfaat penilaian prestasi kerja 

Menurut T. Hani Handoko ( 1994 : 135 ) penilaian prestasi kerja                

( perfomance appraisal) adalah proses melalui dimana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi karyawan. Ia juga mengemukakan sepuluh 

manfaat yang dapat dipetik dari penilaian prestasi kerja yaitu : 

a) Perbaikan Prestasi Kerja 
b) Penyesuaian-penyesuaian Kompensasi. 
c) Keputusan-keputusan penempatan. 
d) Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. 
e) Perencanaan dan Pengembangan Karier. 
f) Penyimpangan-penyimpangan Proses Staffing. 
g) Ketidakakuratan Informasional. 
h) Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 
i) Kesempatan Kerja yang adil. 
j) Tantangan-tantangan Eksternal. 
 
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a) Penilaian yang dilakukan dapat memberikan umpan balik kepada 

karyawan, manajer dan departemen agar dapat memperbaiki kerja 

mereka sehingga dapat meningkatkan prestasi. 

b) Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dlam 

menetukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk 

kompensasi lainnya. 

c) Evaluasi prestasi kerja dapat digunakan sebagai dasar penempatan 

karyawan baik itu seperti promosi, transfer dan sebaginya. 

d) Penilaian prestasi kerja yang dirasa jelek , memungkinkan adanya 

kebutuhan latihan dan pengembangan karyawan. 

e) Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, 

yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

f) Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau 

kelemahan prosedur staffing departemen personalia. 

g) Prestasi kerja yang jelek menunjukkan kesalahan dalam informasi 

sehingga jika jika informasi yang tidak akurat menyebabkan 

pengambilan keputusan yang tidak tepat pula. 
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h) Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan 

dalam desain pekerjaan, sehingga penilaian prestasi dpat membantu 

diagnosa kesalahan tersebut. 

i) Penilaian prestasi yang akurat akan menjamin keputusan 

penempatan internal yang adil. 

j) Adakalanya prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau 

masalah pribadi lainnya. 

Sedangkan M. Marihot Manullang ( 2001 : 137 ) mengutip pendapat Roger 

Bellows menyebutkan bahwa penilaian pegawai antara lain dapat 

dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut ; 

a. Sebagai dasar  untuk pembayaran upah, gaji dan bonus. 
b. Sebagai alat dalam pengawasan penugasan pekerjaan. 
c. Sebagai alat latihan. 
d. Sebagai alat dalam pemberian nasehat dalam pegawai. 
e. Sebagai alat pemberian perangsang.     
 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Penilaian pegawai merupakan dasar untuk mengambil keputusan 

menentukan besarnya peningkatan upah, gaji dan bonus. 

b. Penilaian pegawai merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap pekerjaan yang diberikan. 

c. Penilaian pegawai merupakan latihan untuk karyawan dalam 

mengembangkan potensi diri setelah mengetahui kekurangan-kekurangan 

yang diperbuat. 

d. Penilaian pegawai sebagai sarana pimpinan untuk memberikan masukan 

kepada karyawan yang hasil pekerjaannya dinilai kurang baik. 

e. Penilaian pegawai merupakan perangsang untuk karyawan agar dapat terus 

meningkatkan kualitas kerjanya. 

c. Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Dalam melakukan penilaian prestasi kerja karyawan dapat 

menggunakan berbagai orientasi dan masing-masing orientasi mempunyai 

metode metode sendiri. Metode tersebut tentunya memiliki kelebihan dan 
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kelemahan. Menurut T. Hani Handoko (1994 : 142) ada dua orientasi yang 

digunakan dalam menilai prestasi yaitu : 

1) Penilaian dengan orientasi masa lalu, yang teknik penilaiannya mencakup 
antara lain : 
a) Rating scale 
b) Checklist 
c) Metode peristiwa kritis 
d) Field Review method 
e) Tes dan observasi prestasi kerja 
f) Metode evaluasi kelompok. 

2) Penilaian dengan orientasi masa depan , dengan menggunakan teknik 
penilaian: 
a) Penilaian diri 
b) Penilaian Psikologis 
c) Pendekatan Management By Objectives (MBO) 
 
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a) Rating Scale 

Merupakan bentuk penilaian prestasi kerja yang tertua dan paling banyak 

digunakan. Pada metode ini evaluasi subyektif dilakukan oleh penilai 

terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah 

samapai tinggi. Evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang 

membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan faktor-faktor yang 

dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut. Disini sebagai penilai 

adalah atasan langsung. Kelebihan metode ini yaitu tidak mahal dalam 

penyusunan dan administrasinya, penilai hanya memerlukan sedikit 

latihan, tidak memakan waktu, dan dapat diterapkan dalam jumlah 

karyawan yang besar. Sedangkan kelemahan metode ini adalah sulit 

dalam menentukan criteria yang relevan dengan pelaksanaan kerja, suatu 

kriteria penting bagi pekerjaan tertentu mungkin tidak tercakup dalam 

formulir penilaian. 

b) Checklist 

Penilai memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan 

prestasi kerja dan karakteristik-karakteristik karyawan. Metode penilaian 

checklist dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Metode ini 

dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat bila daftar 
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penilaian berisi item-item yng memadai. Kelebihan metode ini adalah 

ekonomis, mudah administrasinya, latihan bagi penilai terbatas dan 

terstandardisasi. Kelemahannya yaitu kemungkinan terjadinya bias 

penilai terhadap penggunaan kriteria kepribadian di samping criteria 

prestasi kerja, interpretasi salah terhadap item-item checklist dan 

penggunaan bobot yang tidak tepat serta tidak memungkinkan penilai 

memberikan penilaian relatip. 

c) Metode Peristiwa Kritis 

Merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan 

penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat 

jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan-catatan ini  

disebut peristiwa-peristiwa kritis. Kelebihannya adalah dapat 

memberikan umpan balik kepada karyawan dan mengurangi kesalahan 

kesan terakhir. Sedangkan kelemahannya yaitu para atasan sering tidak 

berminat mencatat peristiwa-peristiwa krits atau cenderung mengada-ada 

dan bersifat subyektif. 

d) Metode Peninjauan Lapangan / field review method. 

Wakil ahli departemen personalia turun ke lapangan dan membantu 

penyelia dalam penilaian mereka. Spesialis personalia mendapatkan 

informasi khusus dari atasan langsung tentang prestasi kerja karyawan 

kemudian ahli itu mempersiapkan evaluasi atas dasar  informasi tersebut. 

Evaluasi dikirim kepada penyelia untuk review, perubahan, persetujuan 

dan pembahasan dengan karyawan yang dinilai. Spesialis personalia bisa 

mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan 

perusahaan. 

e) Tes dan Observasi Prestasi Kerja 

Metode ini dapat digunakan apabila jumlah pekerjaan terbatas, sehingga 

penilaian prestasi kerja bisa didasarkan pada tes pengetahuan dan 

ketrampilan. 
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f) Metode Evaluasi Kelompok 

Metode ini berguna untuk pengambilan keputusan kenaikan upah, 

promosi dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat 

menghasilkan ranking karyawan dari yang terbaik sampai yang terjelek. 

Metode ini meliputi : 

· Metode ranking  

Penilai membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan-

karyawan lain untuk menentukan siapa yang lebih baik dan 

kemudian menempatkan setiap karyawan dalam urutan dari yang 

terbaik sampai terjelek. Kelebihannya adalah mudah administrasinya 

dan penjelasannya. Sedangkan kelemahannya yaitu kesulitan untuk 

menetukan faktor-faktor pembanding, subyek kesalahan kesan 

terakhir dan hallo effect. 

· Grading atau forced Distributions 

Pada metode ini penilaian memisah-misahkan atau menyortir para 

karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda. 

· Point Allocation Method 

Merupakan bentuk lain dari metode grading. Penilai diberikan 

sejumlah nilai total untuk dialokasikan di antara para karyawan 

dalam kelompok. Kebaikannya yaitu penilai dapat mengevaluasi 

perbedaan relatip di antara para karyawan, meskipun kelemahan-

kelemahan halo effect dan bias kesan terakhir msih ada.     

g) Penilaian diri 

Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah untuk 

melanjutkan pengembangan diri. Bila karyawan menilai dirinya perilaku 

defensif cenderung tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan diri 

cenderung dilaksanakan. 

h) Penilaian Psikologis 

Penilaian ini terdiri dari wawancara mendalam, tes-tes psikologi, diskusi 

dengan atasan langsung dan review evaluasi-evaluasi lainnya. Evaluasi 

terhadap intelektual, emosi, motivasi karyawan dan karakteristik 
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hubungan pekerjaan lainnya sebagai hasil penilaian diharapkan bisa 

membantu untuk memperkirakan prestasi kerja di waktu yang akan 

datang. Evaluasi tersebut terutama untuk keputusan-keputusan 

penempatan dan pengembangan. 

i) Pendekatan Management By Objectives ( MBO) 

Bahwa setiap karyawan dan penyelia secar bersama menetapkan tujuan-

tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang, 

kemudian dengan menggunakan sasaran-sasaran tersebut, penilaian 

prestasi kerja dilakukan secara bersama pula. 

 
d. Unsur-unsur yang dinilai  

Unsur-unsur yang dinilai dalam prestasi kerja adalah : 

a) Kesetiaan, Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan dan 
kesediaan dalam menjaga perusahaan dari ancaman luar. 

b) Prestasi kerja, Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas 
yang  dilakukan karyawan. 

c) Kejujuran, Unsur yang dinilai adalah kejujuran dalam melaksanakan 
tugasnya berdasarkan perjanjian  yang telah ditetapkan bersama. 

d) Kedisiplinan, Hal ini berkaitan dengan disiplin karyawan dalam 
mematuhi peraturan yang ada termasuk disiplin waktu datang dan 
pulang. 

e) Kreativitas, Penilai menilai kemampuan karyawan dalam 
mengembangkan ide serta gagasan yang dimiliki untuk meningkatkan 
kinerjanya pada perusahaan. 

f) Kerja sama, Penilai menilai kesediaan karyawan untuk bekerja sama 
dengan karyawan lainnya baik secara vertikal maupun secara horisontal. 

g) Kepemimpinan, Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, 
berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan 
dapat memotivasi orang lain untuk bekerja secara efektif. 

h) Kepribadian, Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, 
periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap 
yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar. 

i) Prakarsa, Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan 
berdasarkan inisiatif untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberi 
alasan, mendapatkan kesimpulan dan membuat keputusan penyelesaian 
masalah yang dihadapinya. 

j) Kecakapan, Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 
menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di 
dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen. 
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k) Tanggung jawab, Penilai menilai kesediaan karyawan dalam 
mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil 
kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan, serta perilaku 
kerjanya. (Malayu S. P. Hasibuan, 2001 : 95)   

 

Sedangkan Suyadi Prawirosentono ( 1999 : 236 ) mengemukakan 

faktor-faktor yang dinilai dalam penilaian pegawai antara lain : 

a. Pengetahuan seorang karyawan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung 
jawabnya. 

b. Kemampuan karyawan dalam membuat perencanaan dan jadwal 
pekerjaan. 

c. Pengetahuan karyawan tentang standar mutu pekerjaan yang disyaratkan. 
d. Tingkat produktivitas karyawan. 
e. Pengetahuan teknis atas pekerjaan yang menjadi tugas seorang karyawan. 
f. Ketergantungan karyawan terhadap orang lain. 
g. Kebijakan yang bersifat naluriah yang dimiliki karyawan yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya. 
h. Kemampuan berkomunikasi. 
i. Kemampuan bekerja sama. 
j. Kehadiran rapat disertai kemampuan menyampaikan pendapat. 
k. Kemampuan mengatur pekerjaan. 
l. Kepemimpinan. 
m. Minat memperbaiki kemampuan diri sendiri.   

 
Apabila menurut John Suprihanto ( 1992 : 24 - 25 ) aspek – aspek 

penilaian umumnya berbeda sebagian sesuai dengan level karyawan yang 

dinilai. Level dan aspek – aspek yang umumnya perlu dinilai adalah sebagai 

berikut : 

a. Level Operator : 
1) Prestasi Kerja 
2) Tanggung Jawab 
3) Ketaatan. 
4) Kejujuran. 
5) Kerjasama. 

b. Level Foreman 
1) Prestasi Kerja 
2) Tanggung Jawab. 
3) Ketaatan. 
4) Kejujuran. 
5) Kerjasama. 
6) Kepemimpinan. 
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c. Level Supervisor 
1) Prestasi Kerja. 
2) Tanggung Jawab. 
3) Ketaatan. 
4) Kejujuran. 
5) Kerjasama. 
6) Prakarsa (Inisiatif) 
7) Kepemimpinan. 

d. Level Kepala Bagian Keatas 
1) Prestasi Kerja. 
2) Tanggung Jawab. 
3) Ketaatan. 
4) Kejujuran. 
5) Kerjasama. 
6) Prakarsa.  
7) Kepemimpinan.  
 

Aspek – aspek yang dinilai tersebut pada dasarnya masih dapat 

diperinci sehingga dapat membantu/memmudahkan dalam pelaksanaan 

penilaian. Dalam hal ini yang menjadi perhatian peneliti adalah aspek prestasi 

kerja. aspek prestasi kerja ini dapat diperinci menjadi kualitas pekerjaan, 

kuantitas pekerjaan, kemampuan bekerja sendiri, pemahaman dan pengenalan 

pekerjaan dan kemampuan memecahkan persoalan yang dicapai seorang 

karyawan. 

f. Indikator Prestasi Kerja 

Berdasarkan uraian di atas, yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja 

karyawan adalah : 

a) Kemampuan kerja karyawan 

Salah   satu yang berkaitan dengan prestasi kerja adalah kemampuan 

karyawan tersebut bekerja dalam suatu perusahaan. Kemampuan ini 

meliputi keahlian dan kecakapan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Orang yang mempunyai prestasi tinggi tentunya memilliki 

keahlian serta kecakapan yang lebih dari pada karyawan lain. Kemampuan 

ini juga menyangkut pengalaman kerja yang dimiliki karyawan .  

b) Disiplin kerja karyawan 

Merupakan salah satu bentuk kriteria yang digunakan dalam penilain 

prestasi kerja. Seorang karyawan yang disiplin kerja akan dinilai 
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berprestasi kerja tinggi, hal ini berkaitan dengan faktor kehadiran 

karyawan. Karyawan harus datang tepat waktu dan pulang pada waktunya. 

Jangan sampai terjadi karyawan datang terlambat dan pulang cepat. Ini 

akan merugikan perusahaan dalam mencapai tujuannya.   

c) Kualitas kerja karyawan 

Kualitas kerja yang dimaksud yaitu hasil kerja karyawan yang sesuai 

dengan harapan pimpinan perusahaan dan dapat mengembangkan 

kemampuannya demi perusahaan. Karyawan yang memiliki prestasi kerja 

rendah tentunya dalam bekerja hanya monoton dan tidak mempunyai 

minat untuk berkembang demi perusahaan.  

B. Kerangka Pemikiran 

Salah satu faktor yang terpenting dalam perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan yaitu sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan 

sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, mempunyai prestasi kerja yang 

tinggi dan dapat melaksanakan pekerjaan yang diemban dengan baik. Secara 

teoritis, terciptanya prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh pemberian upah dan 

pembagian kerja yang sesuai dengan karyawan.  

Pemberian upah dimaksudkan agar karyawan dengan keahlian dan tenaga 

yang dimiliki dapat memberi bantuan kepada perusahaan agar tujuan perusahaan 

tercapai. Selain pemberian upah, dalam suatu organisasi perlu menetapkan suatu 

asas organisasi yaitu asas pembagian kerja. Asas ini diperlukan untuk 

memperingan tugas pimpinan dan mempercepat mencapai tujuan perusahaan dan 

juga berhubungan dengan penilaian prestasi kerja karyawan. 

 Dari uraian tersebut di atas dapat peneliti gambarkan melalui bagan atau 

skema sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran 
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Dari bagan kerangka pemikiran di atas dapat peneliti artikan bahwa suatu 

perusahaan secara garis besar terdiri dari pimpinan dan karyawan. Seorang 

pimpinan dalam memimpin perusahaan mempunyai hak dalam memberikan upah 

dan melakukan pembagian kerja. Sedangkan karyawan dalam perusahaan 

kewajibannya adalah bekerja yang kemudian dinilai prestasi kerjanya oleh 

pimpinan yang kemudian dijadikan dasar dalam pemberian upah.  

C. Perumusan Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993 : 61) “Hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. 

Sedangkan Winarno Surachmad (1994 : 59 ) mengemukakan bahwa 

Hipotesis secara etimologis diartikan sebagai suatu yang masih kurang dari 

sebuah kesimpulan pendapat. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara dari seorang peneliti belum tentu benar dan masih harus dibuktikan 

kebenarannya berdasarkan data-data yang diperoleh. 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara sistem pemberian upah terhadap prestasi 

kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara pembagian kerja terhadap  prestasi kerja 

karyawan di PT. Iskandartex Surakarta. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara system pemberian upah dan pembagian 

kerja terhadap prestasi kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta. 
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BAB III 
METODOLOGI  

 

Penelitian Ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh kebenaran ilmiah. Suatu penelitian dapat dikatakan bermutu atau 

mengandung kebenaran ilmiah, apabila penelitian tersebut dilakukan melalui 

prosedur yang sistematis, obyektif dan berdasarkan data yang benar. Keberhasilan 

serta baik buruknya suatu penelitian tergantung beberapa faktor, salah satu faktor 

yang sangat berpengaruh adalah masalah metode penelitian yang digunakan. 

Oleh karena itu dalam penelitian ilmiah dilakukan dengan metode 

penelitian tertentu sesuai dengan sifat dan kondisi penelitian itu sendiri. 

Sehubungan dengan hal itu maka dalam penelitian ini diperlukan adanya 

metodologi penelitian yang tepat dan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Menurut Husaini Usman dan Purnomo S.Akbar (2000 : 42) yang dimaksud 

metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan Cholid Narbuko dan Abu 

Achmadi (1999 : 2) mengemukakan bahwa metodologi penelitian adalah suatu 

cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai car-

cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan yang mencari, 

mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan 

fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan 

metodologi penelitian adalah suatu pengkajian mengenai cara-cara melaksanakan 

suatu penelitian. Dengan metodologi penelitian yang tepat diharaapkan akan 

memperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Sehingga 

seorang peneliti dituntut untuk dapat memilih dan menetapkan metode penelitian 

yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Pemilihan 

suatu metode penelitian harus berorientasi pada tujuan penelitian serta rancangan 

penelitian yang ditetapkan. 
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Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian ini peneliti memilih lokasi di PT. Iskandartex  

Surakarta. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena alasan sebagai berikut : 

Secara Obyektif 

Pada PT. Iskandartex tersedia data yang diperlukan untuk penelitian.   

Dilokasi tersebut belum pernah diadakan penelitian tentang permasalahan 

yang peneliti lakukan sekarang. 

Secara Subyektif 

Adanya keterbukaan dari pihak instansi dalam memberikan informasi yang 

membantu untuk pelaksanaan penelitian. 

Letak lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti dan mudah 

dijangkau, sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.  

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, terhitung mulai bulan 

Desember 2003 sampai dengan bulan Juni 2004, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 1. 

 

Metode Penelitian 

Sebelum peneliti mengemukakan tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian 

metode dan penelitian. Untuk pengertian metode dikemukakan oleh 

Winarno Surakhmad (1994 : 131) menyatakan bahwa  

“Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, 
misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan mempergunakan teknik dan 
alat-alat tertentu. Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidik 
memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari penyelidik serta dari situasi 
penyelidikan”. 

Sedangkan Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar (2000 : 42) 

mengemukakan bahwa Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dari kedua pengertian di 

atas dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode adalah suatu 

prosedur dengan langkah-langkah sistematis untuk mencapai suatu tujuan. 
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Lebih lanjut tentang pengertian penelitian, Irawan Soehartono (1999 : 2) 

mengemukakan bahwa “penelitian merupakan upaya untuk menambah dan 

memperluas pengetahuan yang selain untuk menghasilkan pengetahuan yang baru 

sama sekali yaitu belum ada atau belum dikenal juga termasuk pengumpulan 

keterangan baru yang bersifat memperkuat teori-teori yang sudah ada atau bahkan 

juga yang menyangkut teori-teori yang sudah ada”. 

Pendapat lain mengenai penelitian menurut Cholid Narbuko dan Abu 

Achmadi (1999 : 3) mengatakan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan obyektif 

dalam usaha menemukan atau mengembangkan serta menguji ilmu pengetahuan 

berdasarkan atas prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui 

proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah kegiatan memperluas pengetahuan 

dengan mengembangkan teori secara sistematis. 

Berdasar pengertian metode dan penelitian di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa metode penelitian yaitu suatu cara berpikir dan berbuat untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan 

atau peristiwa yang dilakukan dengan metode ilmiah. 

Metode penelitian ada bermacam-macam. Menurut Hadari Nawawi (1998 : 62-82) 

di dalam penelitian pada dasarnya terdapat empat macam metode yaitu : 

1. Metode Filosofis. 

2. Metode Deskriptif. 

3. Metode Historis. 

4. Metode Eksperimen. 

 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1993 : 86) metode penelitian dapat 

dibedakan menjadi macam yaitu : 

Metode Penelitian Deskriptif 

Metode Penelitian Historis 

Metode Penelitian eksperimen. 
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Adapun penjelasan dari metode-metode di atas adalah sebagai berikut : 

1. Metode filosofis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, 

mendalam dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang 

mungkin ada, baik dengan mempergunakan pola berpikir induktif, maupun 

deduktif, fenomenologis dan lain-lain dengan memperlihatkan hukum-

hukum berfikir (logika). 

2. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya. 

3. Metode histories adalah prosedur pemecahan masalah dengan 

menggunakan data masa lalu atau peninggalan, baik untuk memahami 

kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari 

keadaan sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa 

sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, 

selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk 

meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. 

4. Metode Eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih , dengan 

mengendalikan pengaruh variabel yang lain. 

    

Dari keempat macam metode di atas, berdasarkan permasalahan yang 

peneliti hadapi, maka penelitian ini menggunakan “metode Deskriptif yaitu 

metode penelitian dengan bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masa 

sekarang dan data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan 

kemudian dianalisa. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri pada metode deskriptif yang 

dikemukakan oleh Winarno Surakhmad (1994 : 140) yaitu  ciri-ciri metode 

deskriptif adalah sebagai berikut : 
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1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisis karena itu metode ini sering pula disebut metode analistik  

Suatu metode penelitian tentunya mempunyai urutan langkah yang 

ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah. Demikian juga metode deskriptif 

mempunyai beberapa langkah penelitian yang akan ditempuh untuk 

menyelesaikan masalah. Langkah-langkah umum metode deskriptif menurut Moh. 

Nazir (1999 : 73-74) adalah sebagai berikut : 

1. Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi 
ada kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan 
sumber yang ada. 

2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. 
3. Memberikan limitasi dari arca atau scope atau sejauh mana 

penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. 
4. Pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat maka 

perlu dirumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang 
kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa-hipotesa untuk 
diverifikasikan. 

5. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya 
dengan masalah yang ingin dipecahkan. 

6. Merumuskan hipotesa-hipotesa yang ingin diuji, baik secara 
eksplisit maupun secara implisit. 

7. Melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data, guna teknik 
pengumpulan data yang cocok untuk penelitian. 

8. Membuat tabulasi serta analisa dilakukan terhadap data yang telah 
dikumpulkan. 

9. Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan 
kondisi sosial yang ingin diselidiki serta data yang diperoleh serta 
referensi khas terhadap masalah yang ingin dipecahkan. 

10. Mengadakan generalisasi serta dedukasi dari penemuan serta 
hipotesa-hipotesa yang ingin diuji. 

11. Membuat laporan penelitian denga cara ilmiah.   

 
Penetapan populasi dan sampel 

Suatu penelitian tidak terlepas dari populasi dan sampel, karena itulah 

populasi dan sampel merupakan subyek penelitian yang harus ditetapkan. Agar 
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diperoleh kejelasan maka peneliti menjelaskan pengertian populasi dan sampel 

sebagai berikut : 

Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 102) “ populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian”. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1998 : 141) yang 

dimaksud populasi adalah “sekelompok subyek, baik manusia, gejala, niali test, 

benda-benda ataupun peristiwa”.   

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud populasi yaitu 

keseluruhan subyek yang akan diteliti tetapi menyangkut seluruh karakteristik 

atau ciri-ciri yang dimiliki subyek tersebut. Populasi penelitian ini adalah 

Sejumlah  karyawan bagian weaving pada PT. Iskandartex yang berjumlah 450 

orang. 

Sampel 
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C. Populasi yang ditetapkan dalam 

penelitian ini jumlahnya sangat banyak , sehingga akan 

ditemui kesulitan apabila semua anggota populasi diteliti 

atau dipakai sebagai sumber data. Selain itu karena 

adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka yang 

akan diteliti atau dipergunakan sebagi sumber data, maka 

dalam penelitian ini hanya mengambil sebagian dari 

jumlah populasi yang sering dinamakan sampel 

penelitian.  

D. Pengertian sampel menurut Suharsimi 

Arikunto (1998 : 117) bahwa “sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti”. Selanjutnya 

Winarno Surachmad (1994 : 93) mengatakan bahwa 

“sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti 

yang dapat dipandang representatif terhadap populasi 

itu”. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi subyek 

penelitian sesungguhnya.   

Oleh karena pada bagian weaving terlalu banyak jumlahnya, sehingga tidak 

memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruhnya maka peneliti mengambil 

sampel dari populasi tersebut. 

Menurut Suharsimi Arikunto ( 1998 : 107 ) “… apabila subyeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

popuasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 %, 

atau 20 – 25 % atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti 

dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana ; sempit luasnya wilayah pengamatan dari 

setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data ; besar kecilnya 

resiko yang ditanggung oleh peneliti. 
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Berdasar pengertian di atas maka penelitian ini sampel yang akan diambil 

sejumlah 12 % dari seluruh populasi. Sehingga dari jumlah populasi sebanyak 450 

orang karyawan diambil sampel sebanyak 12 %nya menjadi 54 orang. 

Cara untuk pengambilan sampel agar dapat diperoleh sampel yang 

representatif, artinya mencerminkan populasi secara keseluruhan diperlukan suatu 

teknik tersendiri. Teknik tersebut sering dinamakan teknik sampling. Menurut 

Hadari Nawawi (1995 : 152) “teknik sampling adalah cara untuk menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi”. 

Selanjutnya Hadari Nawawi (1995 : 152) menyebutkan ada dua teknik sampling 

sebagian berikut : 

1. Probability Sampling. 
Teknik sampling ini termasuk teknik random sebagai cara 
penentuan sampel yang objektif, karena memperhitungkan 
besarnya variasi populasi yang dapat menjadi sumber kekeliruan 
dalam penarikan sampel. 

2. Non Probability Sampling 
Teknik sampling ini termasuk non random sampling, karena tidak 
memperhitungkan variasi antara setiap unit sampling dan 
kemungkinan kekeliruan sampel. 
  

Sedangkan Sutrisno Hadi (1994 : 76-81) menyatakan bahwa ada beberapa 

cara pengambilan sampel dalam penelitian baik teknik random sampling maupun 

teknik non random sampling sebagai berikut : 

1. Secara Random Sampling dapat ditempuh dengan ; 
a. Cara Undian 
b. Cara Ordinal. 
c. Cara Random dari bilangan random 

2. Secara Non Random Sampling dapat dilakukan dengan : 
a. Proporsional sampling. 
b. Stratified sampling. 
c. Purposive sampling. 
d. Quota sampling 
e. Double sampling. 
f. Area probability sampling 
g. Cluster sampling 
h. Accidental sampling 
i. Combioned sampling. 
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Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik proporsional random sampling, agar sampel pada penelitian ini dapat 

digeneralisasi pada populasi penelitian, maka sampel yang diambil benar-benar 

representatif dan dapat memenuhi populasinya. 

Pelaksanaan teknik sampling, proporsional random sampling adalah sebagai 

berikut: 

1. Proporsional sampling dilakukan pada setiap bagian diambil 12 % dari 

jumlah sub populasi. Adapun bagian-bagian di PT. Iskandartex Surakarta 

antara lain : 

No Nama Bagian Jumlah 12 % dari jumlah 

1 Mesin RRT 52 66 8 (pembulatan) 

2 Mesin Toyoda 69 8 (pembulatan) 

3 Mesin Picanol 48 6 (pembulatan) 

4 Palet 66 8 (pembulatan) 

5 Pengisi Palet 27 3 (pembulatan) 

6 Warping 18 2 (pembulatan) 

7 Stel Boom 17 2 (pembulatan) 

8 Pemberes 27 3 (pembulatan) 

9 Pembantu Montir 23 3 (pembulatan) 

10 Kanji 16 2 (pembulatan) 

11 Sambung 13 2 (pembulatan) 

12 Cucuk 40 5 (pembulatan) 

13 Inspecting 20 2 (pembulatan) 

Jumlah 450 54 

 

2. Random sampling yaitu untuk pengambilan sampel dilakukan secara acak 

dengan teknik undian. Adapun langkah-langkahnya adalah tiap-tiap 

bagian-bagian yang ada, dibuatkan nomor sejumlah karyawan yang 

terdapat dalam bagian tersebut. Dari tiap bagian tersebut diambil secara 

acak sejumlah sampel yang telah ditentukan di atas. Kemudian nomor 
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tersebut disesuaikan dengan nama karyawan yang dijadikan sebagai 

responden.  

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam  suatu penelitian diperlukan cara untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dengan menggunakan suatu alat tertentu. Oleh karena itu seorang 

peneliti harus memperhatikan instrumen atau alat penelitian yang digunakan. 

Suharsimi Arikunto (1998 : 151) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa angket dan dokumentasi. 

Keterangan lebih lanjut mengenai teknik angket dan dokumentasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Teknik Angket 

a. Pengertian Angket 

Angket/kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Angket dipandang sebagai 

interview tertulis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data karena 

peneliti tidak dapat berhadapan langsung dengan responden. Menurut 

Suharsimi Arikunto (1998 : 140) yang dimaksud dengan kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya,atau hal-hal yang ia ketahui. 

Sedangkan menurut Irawan Soehartono (1999 : 65) angket adalah teknik 

pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan 

untuk diisi sendiri oleh responden. Dari kedua pendapat di atas maka dapat 

ditarik keismpulan bahwa angket adalah teknik mengumpulkan data yang 

dilakukan secara tertulis kepada responden. 

 

 

b. Macam-macam angket 
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Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 140 –141) kuesioner dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang yaitu : 

a) Dipandang dari cara menjawabnya, maka ada : 

- Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan pada responden 

untuk menjawab dengan kalimat sendiri. 

- Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih. 

b) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada : 

- Kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

- Kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 

c) Dipandang dari bentuknya maka ada : 

- Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 

kuesioner tertutup. 

- Kuesioner isian, yang dimaksud ialah kuesioner terbuka. 

- Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 

tanda check pada kolom yang sesuai. 

- Rating Scale (skala bertingkat) yaitu kolom yang sesuai diikuti 

kolom-kolom yang menunjukkan tingkat-tingkatan. Misalnya mulai 

dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan angket langsung tertutup dalam bentuk bertingkat (rating 

scale) yaitu responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan 

pada tiap-tiap kolom dengan membubuhkan tanda check pada kolom 

yang sesuai. 

  

d. Keuntungan dan kelemahan angket 

Angket sebagai teknik pengumpulan data mempunyai segi positif dan 

segi negatif dengan kata lain angket memiliki keuntungan dan kelemahan. 

Untuk keuntungan angket menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 141) adalah 

sebagai berikut :  
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a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 
b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 
c. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-

masing dan menurut waktu senggang responden. 
d. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak 

malu-malu menjawab. 
e. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat 

diberi pertanyaan yang benar-benar sama. 
 

Sedangkan untuk kelemahan angket dikatakan oleh Suharsimi Arikunto 

(1998 : 142) sebagai berikut : 

a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada 
pertanyaan yang terlewati tidak terjawab, padahal sukar diulangi 
diberikan kembali kepadanya. 

b. Sering sukar dicari validitasnya. 
c. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan 

sengaja memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. 
d. Seringkali tidak kembali, terutama yang dikirm lewat pos. menurut 

penelitian, angket yang dikirim lewat pos angka pengembaliannya 
sangat rendah, hanya sekitar 20 % 

e. Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-
kadang ada yang terlalu lama sehingga terlambat.   

 

c. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan angket 

a) Menentukan tujuan 

Dalam penelitian ini angket disusun untuk memperoleh data 

mengenai system upah, pembagian kerja dan prestasi kerja.  

b) Merumuskan aspek-aspek yang akan diungkap 

Untuk memperjelas mengenai data yang diperlukan guna 

mendukung kebenaran hipotesa maka dilakukan spesifikasi variabel-

variabelnya, sub variabel menjadi item-item pertanyaan. 

c) Menetapkan bentuk angket 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bentuk angket tertutup rating sacle.  

d) Menyusun angket. 
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Setelah spesifikasi data dan sumbernya terselesaikan maka mulai 

disusun angket dengan membuat item-item pertanyaan, membuat pedoman 

pengisian dan membuat surat pengantar pengiriman angket. 

e) Menetapkan skor. 

Untuk menentukan bobot penilaian penelitian, peneliti 

menggunakan modifikasi skala Likert yaitu menghilangkan ragu-ragu. 

Menurut Singaribun dan Effendi (1995 : 111) berpendapat bahwa : 

Setelah pertanyaan-pertanyaan untuk suatu indeks 

ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan skor 

untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Salah satu cara yang 

paling sering digunakan dalam menentukan skor adalah 

menggunakan skala Likert. Cara pengukuran adalah dengan 

menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan 

kemudian diminta memilih untuk memberikan jawaban “ 

sangat setuju” , “setuju” , “tidak setuju” , “sangat tidak setuju”. 

Jawaban ini diberi skor 1 sampai 5  

Sedangkan Sutrisno Hadi (1999 : 20) mengemukakan skala 

Likert atas tingkat kesetujuan responden terhadap statemen dalam angket 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

SA : Strongly Agree = SS : Sangat Setuju 

 A : Agree   = S : Setuju 

 UD : Undicide  = BM : Belum Memutuskan  

 DA : Disegree  = TS : Tidak Setuju 

 SDA : Strongly Disegree = STS : Sama Sekali Tidak Setuju 

  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tingkat skala 

untuk meniadakan jawaban ragu-ragu dalam pertanyaan supaya responden 

tidak memilih jawaban ragu-ragu sehingga ketegasan dari responden untuk 

menjawab alternatif yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno 

Hadi (1999 : 20 ) yang menyatakan bahwa : 
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Modifikasi skala Likert meniadakan kategori jawaban yang di 

tengah berdasarkan tiga alasan. Pertama, kategori indecided itu 

mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum memutuskan atau memberikan 

jawaban (menurut konsep aslinya), bisa juga diartikan netral, setuju tidak, 

tidak setujupun tidak atau bahkan ragu-ragu, Kategori jawaban yang ganda 

arti (multi interpretable) ini tentu saja tak diharapkan dalam instrumen. 

Kedua, terseida jawaban yang ditengah itu menimbulkan kecenderungan 

menjawab ke tengah (central tendency effect) terutama bagi mereka yang 

ragu-ragu atas arah kecenderungan jawabannya, ke arah setuju ataukah ke 

arah tidak setuju. Ketiga, maksud kategorisasi jawaban SS-S-TS-STS 

adalah terutama untuk melihat kecenderungan pendapat responden, ke arah 

setuju atau ke arah tidak setuju. Jika disediakan kategori jawaban iitu akan 

menghilangkan banyak data penelitian sehingga mengurangi banyaknya 

informasi yang dapat dijaring di responden.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tingkat skala 

untuk meniadakan jawaban ragu-ragu dalam pertanyaan supaya responden 

tidak memilih jawaban ragu-ragu sehingga ketegasan dari responden untuk 

menjawab alternatif yang ada. Sehingga untuk menentukan skor atau nilai 

jawaban angket dengan skala empat digunakan patokan sebagai berikut ; 

1) Setiap pertanyaan atau pernyataan terdapat empat pilihan ganda. 

2) Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan, responden memilih satu 

dari empat alternatif jawaban yang sesuai dengan sesungguh dengan 

cara memberikan tanda check pada kolom jawaban yang dipilih. 

3) Skor statement positif diberi nilai sebagai berikut : 

 Jawaban SS (sangat setuju)  nilai 4 

 Jawaban S (setuju)   nilai 3 

       Jawaban TS (Tidak setuju)  nilai 2 

       Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) nilai 1 

4)    Skor statement negatif diberi nilai sebagai berikut : 

 Jawaban SS (Sangat Setuju)  nilai 1 

 Jawaban S (Setuju)   nilai 2 
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 Jawaban TS (Tidak Setuju)  nilai 3 

 Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) nilai 4 

f)  Mengadakan try out 

 Uji coba terhadap isi angket maksudnya untuk melacak 

barangkali item-item pertanyaan yang tidak objektif, atau ada petunjuk 

yang kurang jelas sehingga menyebabkan beberapa kesalahan dalam 

pengisian angket kemudian setelah diketahui kelemahannya, item 

pertanyaan direvisi agar angket benar-benar fungsional, tepat dapat 

berbicara sendiri dengan jelas. Jelas dapat dimengerti oleh semua 

responden,sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan try out pada PT. Iskandartex Surakarta. Adapun 

jumlah respondennya 10 karyawan. Disamping itu juga try out untuk 

menguji apakah angket yang digunakan memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas. 

1. Validitas alat pengukur 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

valid atau kesahihan alat pengukur. Untuk mengetahui valid tidaknya 

suatu alat pengukur data peneliti menggunakan uji korelasi Product 

Moment yang dikemukakan  oleh Pearson yaitu : 

 

 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 245) 

2. Reliabilitas alat pengukur 

Suatu alat pengukur mempunyai tingkat reliabele yang tinggi, 

apabila alat tersebut dikenakan kepada kelompok yang sama, 

walaupun pada saat yang berbeda untuk mengetahui koefisien 

reliabilitas angket, peneliti menggunakan rumus alpha. Adapun rumus 

Alpha tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 171) 
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Adapun langkah kerja untuk mencari reliabilitas masing-

masing instrumen : 

a. Menyusun tabel hasil uji coba angket. 

b. Mencari varians setiap butir soal. 

c. Mencari jumlah varians butir soal. 

d. Mencari varians total. 

e. Memasukkan rumus. 

f. Mengkonsultasikan hasil no. 5 dengan table Product Moment 

g) Penyebaran Angket 

Kalau revisi sudah selesai dan angket sudah benar-benar 

diperhitungkan kematangannya, kemudian disebarkan kepada responden, 

dihimpun kembali dan dianalisis hasilnya. 

B. 2. Teknik Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto ( 1998 : 202 ) mengatakan bahwa metode 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak 

begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum 

berubah. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang jumlah karyawan di 

PT. Iskandartex dan struktur organisasi PT. Iskandartex. 

Teknik Analisis Data 

Dari data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dalam rangka 

pengujian hipotesis dan sebagai dasar penarik kesimpulan. Adapun teknis analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi 

ganda adalah suatu perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu 

variable bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat”. ( Suharsimi 

Arikunto, 1993 ). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa regresi ganda 

merupakan analisa tentang pengaruh antara satu variabel dependen dengan dua 

variable independen.  
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Adapun langkah – langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Persiapan  

Yaitu persiapan dalam hal tabulasi data mengenai pelaksanaan hubungan 

antara sistem upah, pembagian tugas dan prestasi kerja karyawan. 

2. Memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan teknik 

analisis statistik dengan regresi ganda. Yaitu : 

a. Uji Normalitas 

Dengan uji statistik Chi Kuadrat ( Sutrisno Hadi, 1995 : 346) :  

( )
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  Dimana : c2 = Chi kuadrat 
           fo = frekuensi yang diperoleh dari sample. 

fh = frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan 

dari frekuensi yang diharapkan dari populasi. 

b. Uji Linieritas X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y  
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2) Uji Linieritas variable X2  terhadap Y, harga-harga yang ditetapkan 

sama dengan rumus no c.1 dengan mengganti variabel X1 menjadi  

X2. 

 

c. Uji Independensi X1 dan X2 dengan korelasi sederhana 
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XrX

å-åå-å

-å
=    

(Sudjana,1996 : 369) 

Dimana N menyatakan jumlah data observasi 

3. Uji hipotesis 

a. Koefisien korelasi sederhana antara X1 dan Y dengan rumus 

sebagai berikut : 
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1
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.

YYNXXN

YXYXN
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S-SS-S

SS-S
=  

 (Sudjana, 1996 : 369) 

b. Koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan rumus sebagai berikut : 
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( ){ } ( ){ }222
2

2
2
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YYNXXN

YXYXN
YrX

S-SS-S

SS-S
=  

 (Sudjana, 1996 : 369 ) 

c. Menentukan koefisien korelasi antara predictor X1 dan predictor X2 

dengan kriterium Y, dengan rumus : 
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S
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(Sutrisno Hadi, 2000 : 25 ) 

 

d. Uji signifikan atau uji keberartian antar kriterium dengan predictor-

prediktornya dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

)1(
)1(

2
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Rm
mNR

F
-

--
=  

  (Sutrisno Hadi, 2000 : 26) 

e. Mengetahui persamaan regresi linier multiple dengan rumus  

22110
ˆ XaXaaY ++=  

  (Sudjana, 1996 : 347) 
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  (Sudjana, 1996 : 319) 

4. Sumbangan relatif masing-masing predictor terhadap kriterium y dengan 

rumus : 

reg

reg

JK
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JK
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22
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11
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(Surisno Hadi, 2000: 42) 

5. Sumbangan efektif masing-masing predictor terhadap kriterium dengan 

rumus : 

Efektif garis regresi %100
)(
´=

TJK

JK reg  

 Sumbangan efektif regresigarisefektif
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yxa
x

g

´=
Re
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1  
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 (Sutrisno Hadi, 2000 : 45) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas yaitu sistem upah (X1) dan 

pembagian kerja (X2). Sedangkan sebagai variabel terikat adalah prestasi kerja 

karyawan (Y). Data ketiga variabel tersebut diperoleh melalui angket yang 

dilengkapi dengan menggunakan dokumen lain. Peneliti menggunakan angket 

sebagai teknik utama untuk pengumpulan data, mengenai sistem upah, pembagian 

kerja dan prestasi kerja karyawan sedangkan dokumentasi untuk pengumpulan 

data jumlah karyawan yang diteliti dan struktur organisasi perusahaan. 

Sebelum angket digunakan sebagai instrumen penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan try out kepada 10 orang karyawan di luar sampel. Try out ini 

dimaksudkan untuk mengetahui adanya item-item yang tidak memenuhi validitas 

dan reliabilitas angket sebagai instrumen penelitian. Dari hasil try out angket 

ternyata dari 60 butir soal ada 4 soal yang tidak valid yaitu soal nomor 9, 28, 41, 

49. sehinggga peneliti meniadakan soal yang tidak valid karena sudah terwakili 

oleh item soal yang lain dan dari perhitungan reliabilitas angket menunjukkan 

bahwa angket reliabel untuk dijadikan alat penelitian.  

Melalui proses tabulasi data sistem upah, pembagian kerja dan prestasi 

kerja karyawan, maka peneliti mengemukakan deskripsi data sebagai berikut : 

1. Sistem Upah 

Dari data yang diperoleh dengan cara angket kepada 54 responden 

sebagai subyek penelitian maka dapat diketahui : 

a. Nilai tertinggi : 58 

b. Nilai terendah : 43  

c. Nilai Rata-rata : 51,63 

Dalam angket mengenai sistem upah yang terdiri 15 pernyataan skala 

sikap yang pengukurannya dinilai dengan 4 alternatif jawaban. Apabila dihitung 

dengan persentase maka akan diperoleh jumlah skor kriterium 4 x 15 x 54 = 3240. 

Jumlah skor hasil pengumpulan data sistem upah (X1) = 2788. Dengan demikian 

tingkat sistem upah di PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004 sebesar       
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2788 : 3240 = 0,860 atau sebesar 86 %. Data selengkapnya mengenai sistem upah 

terdapat pada lampiran 13 

2. Pembagian Kerja 

Dalam hal ini pembagian kerja merupakan variabel bebas kedua (X2). 

Data yang terkumpul adalah sebagai berikut : 

a. Nilai tertinggi : 65 

b. Nilai terendah : 47 

c. Nilai rata-rata : 56,09 

Apabila dihitung dalam persentase maka skor tertinggi pembagian kerja 

karyawan adalah jumlah item x alternatif jawaban yaitu 17 x 4 = 68. Dengan 

jumlah responden 54 orang, maka diketahui skor tertinggi yang merupakan skor 

kriterium adalah 54 x 68 = 3672. Jumlah skor variabel pembagian kerja 

berdasarkan data yang terkumpul adalah 3028. Dengan demikian tingkat 

pembagian kerja karyawan di PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004 sebesar 

3028 : 3672 = 0,824 atau sebesar 82 %. Data selengkapnya mengenai pembagian 

kerja karyawan terdapat pada lampiran 14 

3. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja karyawan merupakan variabel terikat (Y). Data yang 

terkumpul sebagai berikut : 

a. Nilai tertinggi : 96 

b. Nilai terendah : 66 

c. Nilai rata-rata : 84,06 

Apabila dihitung dalam persentase maka skor tertinggi prestasi kerja 

karyawan adalah julah item x alternatif jawaban yaitu 24 x 4 = 96. Dengan jumlah 

responden 54 orang, maka diketahui skor tertinggi yang merupakan skor kriterium 

54 x 96 = 5184. Jumlah skor variabel prestasi kerja karyawan berdasarkan data 

yang terkumpul adalah 4530. Dengan demikian tingkat prestasi kerja karyawan di 

PT. Iskandartex Surakarta sebesar 4530 : 5184 = 0,873 atau 87 %. Data 

selengkapnya mengenai prestasi kerja karyawan terdapat pada lampiran 15 
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Uji Persyaratan Analisis 

 
Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah dengan melaksanakan 

pengujian persyaratan analisis yang merupakan langkah dalam melakukan 

pengujian hipotesis yaitu membuktikan hipotesis yang dirumuskan diterima atau 

ditolak. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan analisis data 

dengan uji korelasi regresi ganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Uji Normalitas 

Uji Linearitas. 

Uji Independensi 

Untuk memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan pengujian hipotesis 

maka dilakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Menguji Normalitas untuk setiap variabel X1, X2, dan Y 

Uji normalitas ini untuk menguji apakah data yang telah diperoleh 
mempunyai sebaran data yang normal, maksudnya penyebaran nilai dari sampel 
yang mewakili telah mencerminkan populasinya. 
a. Uji Normalitas X1 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus chi kuadrat 

diperoleh harga c2
hitung  = 6,535 ( lihat lampiran 17 ). Dari sampel sebanyak 54 

diketahui banyak kelas interval (k) adalah 6, sehingga derajat kebebasan (db) 

adalah k – 1 sama dengan 5, dengan taraf signifikansi 5 % didapatkan harga 

c2
tabel = 11,07. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa                              

c2
hitung  <  c2

tabel atau 6,535 < 11,07 sehingga dapat dinyatakan bahwa sampel 

yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas X2 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus chi kuadrat 

diperoleh harga c2
hitung  = 3,703 ( lihat lampiran 18 ). Dari sampel sebanyak 54 

diketahui banyak kelas interval (k) adalah 6, sehingga derajat kebebasan (db) 

adalah k – 1 sama dengan 5, dengan taraf signifikansi 5 % didapatkan harga 

c2
tabel = 11,07. hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa                          
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c2
hitung  <  c2

tabel atau 3,703 < 11, 07 sehingga dapat dinyatakan bahwa sampel 

yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas Y 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus chi kuadrat 

diperoleh harga c2
hitung  = 5,415 ( lihat lampiran 19 ). Dari sampel sebanyak 54 

diketahui banyak kelas interval (k) adalah 6, sehingga derajat kebebasan (db) 

adalah k – 1 sama dengan 5, dengan taraf signifikansi 5 % didapatkan harga 

c2
tabel = 11,07. hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa                          

c2
hitung  <  c2

tabel atau 5,415 < 11,07 sehingga dapat dinyatakan bahwa sampel 

yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2. Menghitung Linearitas X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y 

Linearitas X1 terhadap Y 

Pertama-tama membuat tabel seperti terlihat pada lampiran 21, kemudian 

dilakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya. Dari perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :  

JK (G)  = 1075,94 

JK (T)  = 383571 

JK reg (a)  = 381528 

b = 0,7542 

JK reg (b / a) = 364,4 

JK (S)  = 1678,47 

JK (TC)  = 602,53 

df (TC) k – 2 =14 

df (G) N – k = 38 

RJK (TC) = 43,0382 

RJK (G)  = 28,3141 

Fhitung  = 1,52 

Dari hasil perhitungan tersebut diatas menunjukkan bahwa pada           

TS = 5 % dengan pembilang 14 dan db penyebut = 38 diperoleh Ftabel = 1,96. 

sehingga Fhitung < Ftabel   atau 1,52 < 1,96 maka dapat dinyatakan bahwa bentuk 

regresi linear atau X1 linear terhadap Y 
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Linearitas X2 terhadap Y 

Pertama-tama membuat tabel seperti terlihat pada lampiran 21, kemudian 

dilakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya. Dari perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :  

JK (G)  = 1208,79 

JK (T)  = 383571 

JK reg (a)  = 381528 

b = 0,5737 

JK reg (b / a) = 395,1 

JK (S)  = 1647,71 

JK (TC)  = 438,92 

df (TC) k – 2 =17 

df (G) N – k = 35 

RJK (TC) = 25,8189 

RJK (G)  = 34,5369 

Fhitung  = 0,75 

Dari hasil perhitungan tersebut diatas menunjukkan bahwa pada           

TS = 5 % dengan pembilang 17 dan db penyebut = 35 diperoleh Ftabel = 1,93. 

sehingga Fhitung < Ftabel atau 0,75 < 1,93 maka dapat dinyatakan bahwa bentuk 

regresi linear atau X2 linear terhadap Y 

3. Menghitung Koefisien Korelasi Sederhana X1 dan X2 

    Pertama-tama membuat tabel kerja untuk menghitung koefisien 

korelasi sederhana seperti terlihat pada lampiran 20. selanjutnya dilakukan 

perhitungan sesuai dengan rumusnya seperti dilihat pada lampiran 25. Dari 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 

rx1x2 = 0,066 

rtabel = 0,266 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rhit < rtab atau 0,066 < 0,266 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang berarti antara 

variabele X1 dengan variabel X2. Dengan demikian kedua prediktor tersebut bisa 

digunakan secara bersama-sama untuk meneliti variabel prestasi kerja. 
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Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah yang telah 
diajukan diterima atau ditolak. Hipotesis akan diterima apabila data yang telah 
terkumpul dapat membuktikan pernyataan di dalam hipotesis sebaliknya hipotesis 
akan ditolak apabila data yang terkumpul tidak dapat membuktikan pernyataan di 
dalam hipotesis. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis meliputi tiga hal yaitu : 

1. Analisis data 

2. Penafsiran Pengujian Hipotesis 

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis. 

Penjelasan dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul disusun secara sistematis seperti terlihat pada 
lampiran 20. Selanjutnya dianalisis untuk membuktikan apakah hipotesa alternatif 
(Ha) diterima atau ditolak. Analisa data dimulai dari langkah sebagai berikut : 
a. Menghitung Koefisien Korelasi Sederhana X1 terhadap Y dan X2 

terhadap Y 

1) Koefisien Korelasi Sederhana X1 terhadap Y 

Setelah membuat tabel harga seperti terlihat pada lampiran 20 

selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus seperti yang 

terlihat pada lampiran 26. dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

rx1y = 0,422 

rtabel = 0,266 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rx1y = 0,422. Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai rtabel = 0,266 dengan N = 54 pada taraf 

signifikansi 5 %. Karena rx1y > rtabel atau 0,422 > 0,266 berarti variabel X1 

terhadap variabel Y ada hubungan yang berarti. Jadi ada pengaruh yang 

berarti variabel X1 terhadap variabel Y 

2) Koefisien Korelasi Sederhana X2 terhadap Y 

Setelah membuat tabel harga seperti terlihat pada lampiran 20 

selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus seperti yang 
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terlihat pada lampiran 27. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

rx2y = 0,440 

rtabel = 0,266 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rx2y = 0,440. Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai rtabel = 0,266 dengan N = 54 pada taraf 

signifikansi 5 %. Karena rx2y > rtabel atau 0,440 > 0,266 berarti variabel X2 

terhadap variabel Y ada hubungan yang berarti. Jadi ada pengaruh yang 

berarti variabel X2 terhadap variabel Y 

b. Menghitung Koefisien Korelasi Multiple X1dan X2 terhadap Y 

Pertama membuat tabel kerja seperti terlihat pada lampiran kemudian 

dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus seperti yang terlihat pada lampiran 

28. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : 

R2 = 0,3488 

Fhit = 13,657 

Ftab = 3,18 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung = 13,657. Hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan nilai Ftabel = 3,18 dengan db 2 lawan 51 dan TS 5 % 

karena Fhitung > Ftabel atau 13,657 > 3,18 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Jadi ada 

pengaruh yang berarti variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y 

c. Menghitung Persamaan Garis Regresi Linear Multipel  

Langkah pertama membuat tabel pembantu persamaan garis regresi linear 

multipel (lihat lampiran 12). Selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan 

rumus seperti pada lampiran 29. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh 

persamaan regresi linear ganda sebagai berikut : 

21 5397,07054,0363,17ˆ XXY ++=  

d. Menghitung Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif X1 dan X2 

terhadap Y 

Setelah melalui perhitungan sesuai dengan rumus seperti yang terlihat 

pada lampiran 31 diperoleh hasil sebagai berikut : 
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1) Sumbangan relatif system upah (X1) terhadap prestasi kerja karyawan (Y) 

sebesar 47,83 %. 

2) Sumbangan relatif pembagian kerja (X2) terhadap prestasi kerja karyawan 

(Y) sebesar 52,17 %. 

3) Sumbangan efektif system upah (X1) terhadap prestasi kerja karyawan (Y) 

sebesar 16,68 % 

4) Sumbangan efektif pembagian kerja (X2) terhadap prestasi kerja karyawan 

(Y) sebesar 18,20 % 

 

2. Penafsiran Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan analisis data untuk pengujian hipotesis selanjutnya 

dilakukan penafsiran pengujian hipotesis. Penafsiran terhadap regresi linear hanya 

dapat dipertanggungjawabkan bila nilai Freg yang diperoleh berarti atau signifikan. 

Penafsiran pengujian hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

a. Korelasi Antara X1 Terhadap Y 

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan untuk mengetahui 

keberartian hubungan sistem upah (X1) terhadap prestasi kerja karyawan (Y) 

diperoleh hasil nilai rhit sebesar 0,422 dan rtabel sebesar 0,266. Jadi rhit > rtabel 

atau 0,422 > 0,266, sehingga dapat ditafsirkan bahwa sistem upah 

berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan (lihat lampiran 26). Pengaruh 

ini dapat dilihat dari besarnya sumbangan relatif sistem upah terhadap prestasi 

kerja sebesar 47,83 % dan sumbangan efektif sebesar 16,68 % (lampiran 31) 

yang besarnya nilai sumbangan diperoleh dari aspek-aspek yang terdapat 

dalam sistem upah yang meliputi standar upah, keadilan upah, prosedur 

pemberian upah dan ketepatan waktu. Standar upah dapat dilihat dari 

Ketetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Keadilan upah dapat 

ditunjukkan dengan kesesuaian upah dengan tanggung jawab, tenaga dan 

pikiran serta kesesuaian upah dalam mencukupi kebutuhan. Prosedur 

pemberian upah dapat dilihat dari proses pengambilan upah, ketentuan upah 

serta sulit tidaknya pengambilan upah. Sedangkan untuk ketepatan waktu 

terhadap prestasi kerja dapat ditunjukkan dengan kedisiplinan perusahaan 
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dalam memberikan upah. Dari aspek-aspek di atas apabila terlaksana akan 

membantu karyawan dalam usahanya meningkatkan prestasi kerja yang baik. 

b. Korelasi Antara X2 terhadap Y 

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan untuk mengetahui 

keberartian hubungan pembagian kerja (X2) terhadap prestasi kerja karyawan 

(Y) diperoleh hasil rhitung sebesar 0,440 dan nilai rtabel sebesar 0,266             

(lihat lampiran 27), sehingga dapat ditafsirkan bahwa pembagian kerja 

berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Pengaruh ini dapat dilihat dari 

besarnya sumbangan relatif pembagian kerja terhadap prestasi kerja sebesar 

52,17 % dan sumbangan efektif sebesar 18,20 % (lampiran 31) yang besarnya 

nilai sumbangan diperoleh dari aspek-aspek yang terdapat dalam pembagian 

kerja yang meliputi aspek penempatan pegawi, beban tugas serta pengetahuan 

pegawai tentang batas, wewenang dan tanggung jawab. Penempatan pegawai 

dapat ditunjukkan dengan ketepatan penempatan pegawai sesuai tingkat 

pendidikan, ketepatan pegawai sesuai tingkat umur dan ketepatan pegawai 

sesuai bidang keahlian. Aspek beban tugas dapat terlihat dari pembagian kerja 

antara pegawai setingkat, perasaan bosan pegawai serta keseimbangan tingkat 

kesulitan pegawai. Sedangkan pengetahuan pegawai tentang batas,  

wewenang, dan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan pemahaman 

perincian tugas yang lain, serta perasaan bingung dengan tugas yang 

dibebankan. 

c. Korelasi Multipel X1 dan X2 terhadap Y 

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan untuk mengetahui 

keberartian atau pengaruh sistem upah dan pembagian kerja terhadap prestasi 

kerja karyawan (Y) diperoleh hasil nilai Fhitung sebesar 13,657 dan nilai Ftabel 

sebesar 3,18. jadi Fhit > Ftab atau 13,657 > 3,18 (lihat lampiran 28), sehingga 

dapat ditafsirkan bahwa sistem upah dan pembagian kerja berpengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan. Ini berarti bahwa sistem upah dan 

pembagian kerja dapat mempengaruhi prestasi kerja secara bersama-sama. 

Berdasarkan hasil penelitian nilai R2 = 0,3488. Hal ini berarti bahwa sistem 

upah dan pembagian kerja secara bersama-sama mempengaruhi prestasi kerja 
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karyawan sebesar 34,88 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

bermasalah dalam penelitian ini. 

d. Persamaan Garis Regresi Linear Multipel 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh 

persaman garis regresi linear ganda (lihat lampiran 30) sebagai berikut : 

21 5397,07054,0363,17ˆ XXY ++=  

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa rata-

rata prestasi kerja karyawan (Y) diperkirakan akan meningkat atau menurun 

sebesar 0,7054 untuk setiap ada peningkatan atau penurunan satu unit sistem 

upah dan akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 0,5397 untuk 

setiap ada peningkatan atau penurunan satu unit pembagian kerja. 

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan pengujian hipotesis dan penafsiran pengujian 
hipotesis, maka selanjutnya dikemukakan kesimpulan pengujian hipotesis. 
Kesimpulan pengujian hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 
a. Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai rhit > rtab atau    

0,422 > 0,266 (lihat lampiran 26), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak pada 

taraf signifikansi 5 %. Jadi hipotesis pertama berbunyi “Ada pengaruh yang 

signifikan system upah terhadap prestasi kerja karyawan PT. Iskandartex 

Surakarta tahun 2003/2004”, dapat diterima. 

b. Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai rhit > rtab atau    

0,440 > 0,266 (lihat lampiran 27), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak pada 

taraf signifikansi 5 %. Jadi hipotesis kedua  berbunyi “Ada pengaruh yang 

signifikan pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Iskandartex 

Surakarta tahun 2003/2004”, dapat diterima. 

c. Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh Fhit > Ftab atau 13,657 > 

3,18 (lihat lampiran 28), sehingga Ha diterima dan Ho ditolak pada taraf 

signifikansi 5 %. Jadi hipotesis ketiga berbunyi “Ada pengaruh sistem upah 
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dan pembagian kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. Iskandartex 

Surakarta 2003/2004”, dapat diterima. 

5. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Setelah dilakukan analisis data untuk pengujian hipotesis kemudian 

dilakukan pembahasan hasil analisis data. Pembahasan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Sistem Upah 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, setelah diolah skor rata-rata sistem 

upah adalah 86 %. Dengan tingkat pencapaian sistem upah sebesar 86 % ini maka 

dapat dikatakan bahwa PT. Iskandartex telah berusaha melaksanakan sistem upah 

dengan baik, sehingga para karyawan yang bekerja merasa puas dengan upah 

yang didapatnya. Selain itu, kemungkinan karyawan untuk pindah dari perusahaan  

sangat kecil, karena perusahaan memberikan upah sesuai dengan tenaga dan 

pikiran serta dalam memberikan upah tersebut tepat waktu. Apabila pelaksanaan 

sistem upah baik, maka karyawan akan meningkatkan kinerjanya demi kemajuan 

perusahaan. 

Sedangkan sisanya yang belum terpenuhi bisa dilihat dari item-item 

dalam daftar angket yang rendah nilainya antara lain item no.1  yaitu kesesuaian 

upah dengan Ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan skor 178 dan 

item no. 5 yaitu upah yang diterima karyawan belum dapat disisakan untuk 

menabung dengan skor 179. Hal ini berarti upah yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Surakarta tahun 2004, tetapi masih sesuai dengan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Surakarta tahun 2003. Hal seperti bisa terjadi karena kemampuan 

perusahaan belum dapat memberikan upah karyawan yang sesuai dengan UMK 

tahun 2004, tetapi kemampuan perusahaan masih tetap pada ketetapan Upah 

Minimum Kabupaten/Kota tahun 2003. 

Selain itu upah yang diterima karyawan belum dapat disisakan untuk 

menabung, berarti upah yang diterima karyawan hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari, tidak ada sisa untuk ditabung. Hal ini bisa terjadi 

karena karyawan belum memahami betul kegunaan menabung untuk masa depan, 
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atau memang besar upah yang diterima karyawan hanya cukup untuk membeli 

kebutuhan dalam satu bulan. 

Pembagian Kerja 

Berdasarkan hasil pengumpulan data setelah diolah skor rata-rata 

pembagian kerja adalah 82 %. Dengan tingkat pencapaian pembagian kerja 

sebesar 82 % dapat dikatakan bahwa PT. Iskandartex telah berusaha melakukan 

pembagian kerja dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih 

pekerjaan sangat kecil dan karyawan dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. 

Sedangkan sisanya yang belum terpenuhi, bisa dilihat dari  daftar angket 

yang rendah nilainya yaitu kesesuaian beban kerja karyawan dengan tingkat umur 

dengan skor 160 dan karyawan yang giat dalam bekerja yang menuntut 

ketrampilan inovatif dengan skor 166.  

Hal ini berarti bahwa pembagian kerja yang sesuai dengan tingkat umur 

pada PT. Iskandartex belum terlaksana dengan baik. Karena perusahaan 

melaksanakan pembagian kerja tidak berpedoman pada tingkat umur karyawan. 

Selain itu karyawan yang kerjanya menuntut ketrampilan inovatif kurang giat 

dalam bekerja. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan karyawan yang terbatas 

dalam memberikan inovasi terhadap pekerjaannya, sehingga ini berhubungan 

dengan peningkatan sumber daya manusia di perusahaan tersebut masih kurang. 

Prestasi Kerja Karyawan (Y) 

Berdasarkan pengumpulan data, setelah diolah skor rata-rata prestasi 

kerja adalah sebesar 87 %. Dengan pencapaian tingkat prestasi kerja sebesar 87 % 

dapat dikatakan bahwa tingkat prestasi karyawan PT. Iskandartex masih dapat 

ditingkatkan lagi sesuai dengan kemampuan karyawan masing-masing.  

Sedangkan sisanya yang belum terpenuhi bisa dilihat dari daftar angket 

yang nilainya paling rendah yaitu item  no 39 dengan skor 171 tentang kecepatan 

pegawai dalam mengerjakan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dalam 

bekerja masih santai dan karyawan kurang memperhatikan alokasi waktu yang 

diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang harus selesai 

dalam waktu tertentu tidak dapat diselesaikan. Bila melihat tingkat sistem upah 
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sebesar 86 % dan pembagian kerja 82 % maka prestasi kerja karyawan tersebut 

dapat ditingkatkan lagi, dengan meningkatkan sistem upah dan pembagian kerja. 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai, peneliti beranggapan bahwa 

penelitian ini menunjukkan prestasi kerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh 

variabel yaitu sistem upah dan pembagian kerja melainkan juga dapat dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, kesimpulan dari 

penelitian ini adalah 

Ada pengaruh yang signifikan Sistem Upah terhadap Prestasi Kerja Karyawan di 

PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004 

Ada pengaruh yang signifikan Pembagian Kerja terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan di PT. Iskandartex  Surakarta tahun 2003/2004 

Ada pengaruh yang signifikan Sistem Upah dan Pembagian Kerja terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan di PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004. 

Dari data yang terkumpul dan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dapat juga diperoleh temuan lain yang berhubungan dengan ketiga variabel yaitu 

Sistem Upah, Pembagian Kerja, dan Prestasi Kerja Karyawan. Temuan lain 

tersebut antara lain adalah  

1. Persentase Sistem Upah di PT. Iskandartex Surakarta tahun 2003/2004 

adalah sebesar 86 %, Pembagian Kerja  sebesar 82 %, dan persentase 

prestasi kerja karyawan sebesar 87 %. 

2. Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi     

21 5397,07054,0363,17ˆ XXY ++=  

Artinya bahwa rata-rata prestasi kerja karyawan (Y) diperkirakan 

meningkat atau menurun sebesar 0,7054 untuk setiap ada peningkatan atau 

penurunan satu unit sistem upah dan akan mengalami peningkatan atau 

penurunan sebesar 0,5397 untuk setiap ada peningkatan atau penurunan satu 

unit pembagian kerja. 

3. Besarnya sumbangan relatif dan efektif berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis adalah sebesar : 

a. Sumbangan relatif variabel sistem upah  sebesar 47,83 % 

b. Sumbangan relatif variabel pembagian kerja sebesar 52,17 % 

c. Sumbangan efektif  variabel sistem upah sebesar 16,68 % 

d. Sumbangan efektif variabel pembagian kerja sebesar 18,20 % 
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IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan, maka pada 

uraian berikut akan peneliti sajikan implikasi hasil penelitian, sebagai berikut : 

Dari hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa system upah dan 

pembagian kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Oleh karena 

itu peneliti dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi 

pimpinan PT. Iskandartex khususnya dan perusahaan lain pada umumnya, 

dengan cara menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendukung 

peningkatan prestasi kerja karyawan. 

Perusahaan dapat meningkatkan sistem upah yang adil  dan melaksanakan 

pembagian kerja yang efektif guna menunjang proses kerja karyawan yang 

kaitannya dengan peningkatan prestasi karyawan.  

 
SARAN 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dan simpulan yang telah 

peneliti sajikan di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi organisasi maupun bagi karyawannya. Adapun 

saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

Bagi Pimpinan PT.Iskandartex Surakarta  

Menunjuk pada angket, skor terendah tingkat sistem upah menunjukkan 

bahwa perusahaan belum dapat memberikan upah kepada karyawan 

sesuai dengan ketetapan Upah MinimumKabupaten atau Kota 

Surakarta tahun 2004 dan upah yang diberikan tersebut belum dapat 

disisakan untuk ditabung. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya 

pimpinan berusaha agar perusahaan dapat menyesuaikan upah yang 

diberikan kepada karyawan sesuai dengan ketetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota Surakarta tahun 2004. Untuk melaksanakan langkah 

tersebut maka pimpinan memerlukan target waktu agar dapat 

memberikan upah yang sesuai dengan UMK Surakarta tahun 2004. 

Misalnya ditarget pada awal tahun 2005.  Dengan demikian karyawan 

akan lebih berprestasi apabila bekerja di kemudian hari.  
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Selain itu, upah yang diterima karyawan tidak cukup untuk ditabung, maka 

pimpinan dapat mengambil kebijaksanaan dengan memberlakukan 

wajib menabung pada setiap akhir bulan. Langkah ini dapat 

dilaksanakan dengan memotong berapa persen dari gaji karyawan 

untuk ditabung dan nanti di akhir tahun karyawan atau bila pensiun  

dapat mengambil uang tabungan tersebut. Untuk dapat mengurusi hal 

ini, pimpinan harus memilih orang yang jujur dan dapat dipercaya, 

sehingga karyawan akan bersemangat dalam menabung. 

Menunjuk pada angket, skor terendah tingkat pembagian kerja adalah 160 

untuk no item 21. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja yang 

dilakukan perusahaan belum sesuai dengan tingkat umur karyawan. 

Berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya pimpinan dalam melakukan 

pembagian kerja lebih memperhatikan faktor umur karyawan 

khususnya pada karyawan bagian weaving, karena mengingat pada 

bagian weaving terdiri dari pekerjaan yang berhubungan teknik 

operasional mesin. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 

batasan pada setiap karyawan yang akan masuk, khususnya pada 

bagian weaving. Misalnya pada sub bagian Mesin-mesin operasional 

yang memegang peranan paling tidak yang mempunyai usia 25 ke atas 

dan juga sudah berpengalaman tentang operasional mesin.  

Menunjuk pada angket, skor terendah tingkat prestasi kerja karyawan adalah 

171 untuk item no. 39. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan belum 

dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Untuk mengatasi masalah 

tersebut sebaiknya pimpinan memberikan motivasi semacam bonus 

insentif tiap akhir bulan atau akhir tahun kepada karyawan agar 

karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat atau dengan 

memberikan alokasi waktu yang proporsional dengan kemampuan 

karyawan. 

 

 

Kepada Karyawan PT. Iskandartex Surakarta 
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Menunjuk angket, skor terendah tingkat prestasi kerja 
karyawan adalah 171 untuk item no. 39. Hal ini menunjukkan bahwa 
para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan kurang cepat. Jadi para 
karyawan masih bekerja dengan santai, tanpa memperhatikan batas 
waktu yang telah ditentukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, 
maka dalam bekerja sebaiknya : 

Mengerjakan tugas yang diberikan pimpinan dengan sebaik-baiknya, 

misalnya dengan membuat skala prioritas pekerjaan mana yang 

didahulukan dan mana yang dikerjakan kemudian. 

Setiap saat berusaha meningkatkan kemampuan di bidang teknik operasional 

mesin-mesin dengan mengikuti kursus - kursus dan pelatihan tenaga 

kerja atau belajar secara otodidak. 
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