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ABSTRAK 
 
ANALISIS HUBUNGAN KONDISI KERJA DAN PERSEPSI UPAH TERHADAP PERSEPSI PRODUKTIVITAS 
KARYAWAN PADA PERUSAHAAN TEGEL KARYA INDAH SUKOHARJO 

 
 

 Perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan yang 
semaksimal mungkin, ini dapat diperoleh apabila perusahaan tersebut mampu 
bersaing dan memperhatikan faktor sumber daya manusia. Manusia sebagai 
tenaga kerja merupakan unsur yang  sangat penting dalam proses produksi. Pihak 
perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan dan keinginan karyawan, hal itu 
dapat dilakukan perusahaan dengan memberikan upah sebagai balas jasa atas 
kerja mereka dan adanya kondisi kerja yang menunjang dalam penyelesaian 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Atas dasar itulah penulis mengadakan 
penelitian yang berjudul “Analisa Hubungan Kondisi Kerja Dan Persepsi Upah 
Terhadap Persepsi Produktivitas Karyawan Pada Perusahaan Tegel Karya Indah 
Sukoharjo”. 
 Adapun perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) 
Apakah kondisi kerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap persepsi 
produktivitas karyawan. 2) Apakah Persepsi upah mempunyai hubungan yang 
signifikan terhadap persepsi produktivitas karyawan. 3) Faktor mana yang 
mempunyai hubungan yang lebih kuat terhadap persepsi produktivitas karyawan. 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
kondisi kerja dengan persepsi produktivitas karyawan. 2) Untuk mengetahui 
hubungan antara persepsi upah dengan persepsi produktivitas karyawan. 3) Untuk 
mengetahui faktor yang mempunyai hubungan paling signifikan antara kondisi 
kerja dan persepsi upah terhadap persepsi produktivitas karyawan. Hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Diduga kondisi kerja mempunyai 
hubungan yang signifikan terhadap persepsi produktivitas karyawan. 2) Diduga 
persepsi upah mempunyai hubungan yang signifikan  terhadap persepsi 
produktivitas karyawan. 3) Diduga persepsi upah mempunyai hubungan yang 
lebih signifikan terhadap persepsi produktivitas karyawan. 
 Penelitian ini mengambil lokasi di Perusahaan Tegel Karya Indah Sukoharjo. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 50 karyawan. Alat analisis yang digunakan adalah korelasi Rank Spearman dan uji t. 

 Dari analisis diperoleh nilai korelasi rank spearman sebagai berikut : 
Untuk korelasi rank spearman antara variabel kondisi kerja dengan persepsi 
produktivitas karyawan sebesar 0,630, sedangkan untuk korelasi rank spearman 
antara variabel persepsi upah terhadap persepsi produktivitas karyawan sebesar 
0,803. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t test dengan 
pengujian dua arah. untuk mengetahui apakah hasil korelasi  rank spearman 
signifikan atau tidak pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat resiko kesalahan 
sebesar 5%. Dari uji hipotesis diperoleh nilai t hitung 5,62039 dan 9,33480, 
sedangkan t tabel adalah 2,01 
 Korelasi antara persepsi produktivitas karyawan dengan kondisi kerja 
sebesar 5,62039 dan korelasi antara variabel persepsi upah terhadap persepsi 
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produktivitas karyawan sebesar 9,33480, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persepsi upah mempunyai hubungan  yang lebih signifikan dibandingkan dengan 
kondisi kerja. 
 Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 
mengingat kondisi kerja dan upah mempunyai keterkaitan dengan produktivitas 
karyawan maka pimpinan perusahaan harus senatiasa memperhatikan kondisi 
kerja dan upah yang telah diberikan kepada karyawan, meminta pendapat atau 
masukan dari para karyawan karena merekalah yang tahu kebutuhan akan kondisi 
kerja demi peningkatan produktivitas.  
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MOTTO 
 
· Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apa bila kamu 

telah selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepadanya Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap ( Q.S Alam Nasyrah 6-8) 

· Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya (fredic rosevelt) 
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BAB I 
PENDAHULUAN   

 
 
A. LATAR BELAKANG 

MASALAH-MASALAH PERSONALIA MASA KINI SEMAKIN 
KOMPLEK KARENA MANAJEMEN HARUS MENGHADAPI 
KEMAJUAN TEGNOLOGI DAN INFORMASI YANG TERJADI 
SECARA CEPAT,  PEMBATASAN OLEH BERBAGAI PERATURAN 
PEMERINTAH, PENYUSUTAN SUPLAY ENERGI  DAN 
SUMBERDAYA ALAM LAINYA, PERTUMBUHAN PERSAINGAN 
YANG SANGAT KETAT ANTAR SESAMA PERUSAHAAN, 
TUNTUTAN PENINGKATAN PERHATIAN TERHADAP 
KELESTARIAN LINGKUNGAN, MERUPAKAN TANTANGAN YANG 
TIDAK DAPAT DIHINDARI. 

FAKTOR-FAKTOR ORGANISASIONAL SEPERTI SEMAKIN 
TINGGINYA TINGKAT PENDIDIKAN KARYAWAN, 
PENINGKATAN HETEROGENITAS ANGKATAN KERJA, 
PELONJAKAN BIAYA-BIAYA PERSONALIA, DAN PENURUNAN 
PRODUTIVITAS TELAH MENEMPATKAN PRAKTEK-PRAKTEK 
PERSONALIA KEPADA PERHATIAN MANAJEMEN YANG LEBIH 
SERIUS. 

  TANTANGAN UTAMA ADALAH BAGAIMANA MENGELOLA 
SUMBER DAYA ORGANISASI DENGAN EFEKTIF DAN 
MENGHAPUSKAN PRAKTEK-PRAKTEK YANG TIDAK EFEKTIF, 
DALAM KONDISI LINGKUNGAN SEPERTI DISEBUTKAN DIATAS 
MANAJEMEN DITUNTUT SELALU MENGEMBANGKAN CARA-
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CARA BARU UNTUK DAPAT MENARIK DAN 
MEMEPERTAHANKAN PARA KARYAWAN . 

  Pemberian upah dari perusahaan kepada karyawan adalah bagian dari cara pengelolaan 

karyawan untuk meningkatkan kepuasan karyawan.. Pemberian upah sangat penting untuk 

memotivasi seseorang karyawan untuk bekerja dan mencapai produktivitas tinggi, karyawan 

yang menerima upah sesuai atau layak mereka bekerja lebih tenang karena sudah bisa 

memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Upah yang layak dan sesuai dengan 

kemampuan kerja mereka adalah wujud penghargaan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan atas kerja mereka sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 

  Banyak orang berpendapat bahwa upah merupakan faktor utama untuk timbulnya 

kepuasan kerja. Sampai pada taraf tertentu, hal ini memang bisa diterima terutama dalam 

negera berkembang dimana uang merupakan kebutuhan vital untuk bisa memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, manusia tidak hanya puas hanya dengan 

memperoleh gaji sebagai balas jasanya. Mereka mulai menuntut adanya kondisi kerja yang 

sehat, hubungan kerjasama yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan 

keterampilannya, sehingga mereka bekerja dengan baik guna mencapai produktivitas kerja 

yang tinggi. 

Kondisi kerja dan upah merupakan bagian yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan kerja lebih giat untuk menghasilkan barang atau jasa. Tiadak hanya dua 

faktor tersebut yang dapat mendorong produktivitas kerja karyawan tetapi faktor tersebut 

sangat menonjol pengaruhnya dalam peningkatan produksi perusahaan, kondisi kerja yang baik 

dan menunjang bagi kelancaran produksi dan kenyamanan kerja akan mendorong seseorang 

untuk lebih giat dan nyaman melaksanakan tugas dari perusahaan dan upah merupakan faktor 

yang sangat penting  bagi seseorang karena mereka bekerja adalah mencari penghasilan yang 

layak demi kelangsungan hidup mereka.  

Seorang pemimpin perusahaan tidak mungkin mencapai hasil yang sesuai 

dengan tujuan perusahaan apabila tidak memperhatikan faktor manusianya. 

Memberikan motivasi agar tercapai produktivitas kerja bagi karyawan adalah 
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merupakan suatu keharusan bagi manajemen. Oleh karena itu, bila suatu 

perusahaan ingin maju dan sukses maka perusahaan harus dapat bekerjasama 

dengan para karyawannya dan harus memperhatikan faktor-faktor 

produktivitas kerja karyawannya. Bila faktor-faktor yang mendukung 

produktivitas kerja terpenuhi maka karyawan akan mencapai produktivitas 

kerja sehingga produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan. Sebaliknya 

apabila faktor-faktor produktivitas kerja tidak terpenuhi maka akan 

mengakibatkan penyimpangan hasil kerja atau menurunnya produktivitas kerja 

yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. 

BERKAITAN DENGAN LATAR BELAKANG MASALAH DIATAS 
PENELITI MENGAMBIL JUDUL : ANALISIS HUBUNGAN KONDISI 
KERJA DAN PERSEPSI Upah TERHADAP PERSEPSI 
PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PERUSAHAAN TEGEL 
KARYA INDAH SUKOHARJO. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Perumusan masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
masalah  

yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kondisi kerja dengan 

persepsi produktivitas karyawan ?. 

2 Apakah ada hubungan yang signifikan antara  persepsi upah dengan 

persepsi produktivitas karyawan ?. 

3 Manakah dari dua faktor tersebut yang mempunyai hubungan   yang 

lebih signifikan ?. 

 

C. Tujuan penelitian 

Sebagaimana layaknya suatu penelitian yang dilakukan pasti mempunyai 

tujuan tertentu, demikian pula dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan 

akan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kondisi kerja dengan persepsi 

produktivitas karyawan . 

2. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi upah dengan persepsi 

produktivitas karyawan. 

3. Untuk mengetahui faktor yang mempunyai hubungan lebih  signifikan  

terhadap  persepsi produktivitas karyawan. 

 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di fakultas 

Ekonomi Universitas  Sebelas Maret Surakarta. 

2. Sebagai masukan pihak-pihak yang terkait khususnya manajer untuk 

dapat lebih memperhatikan tenaga kerjanya. 

3. Sebagai bahan informasi atau bahan studi perbandingan untuk 

penelitian-penelitian yang sejenis. 

 

E.  Kerangka Pemikiran 

 Perusahaan yang baik adalah yang memperhatikan karyawanya karena 

karyawan merupakan faktor produksi yang sangat penting disamping faktor 

produksi yang lain dalam sebuah perusahaan. Karyawan perlu mendapatkan 

perhatian khusus dari pimpinan perusahaan karena memiliki peran besar dalam 

menentukan keberhasilan perusahaan. Produktivitas karyawan pada suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Apabila karyawan dapat 

bekerja dengan baik maka tentu produktivitas akan meningkat. 

 Dari uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran untuk 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitianya. Kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 
KONDISI 
KERJA 

 PERSEPSI 
UPAH 

 Persepsi Produktivitas kerja  
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Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

Dari gambar diatas terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen 

yaitu : 

Varibel independen 

Kondisi kerja 

Persepsi upah 

Variabel dependen  
Persepsi produktivitas kerja 

 Kondisi kerja yang ada dalam perusahaan akan menjadikan para karyawan 

dapat bekerja dengan baik dan benar dan ditunjang dengan pemberian upah 

yang layak akan menjadikan produktivitas meningkat.  

  Pemberian upah oleh perusahaan harus menunjukan rasa keadilan terhadap 

karyawan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Bila upah diberikan 

kepada karyawan secara benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan 

termotivasi unruk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Upah penting bagi 

karyawan sebagai individu karena besarnya upah mencerminkan ukuran nilai 

karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarahat.  

F.  Hipotesis 
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Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Diduga kondisi kerja mempunyai hubungan yang signifikan dengan persepsi 

prodiktifitas karyawan. 

2. Diduga Persepsi upah mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

persepsi produktivits kerja. 

3. Diduga persepsi upah mempunyai hubungan yang lebih signifikan dari pada 

kondisi kerja terhadap  persepsi produktivitas karyawan. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Kondisi Kerja 

Keadaan di tempat kerja yang akan mempengaruhi kinerja 
karyawan dalam menjalankan tugas yang dibebankan. 
INDIKATOR YANG DIGUNAKAN : 
 

1. Penerangan 

-Sumber penerangan  

-Kestabilan penerangan 

-Daya yang digunakan 

2. Suhu udara 

-Jumlah ventilasi 

-Posisi ventilasi 

-Jenis ventilasi 

 

3. Suara Bising 

-Sumber suara bising 

-Cara pencegahan 

-Jarak sumber suara bising 

4. Ruang Gerak 

-Luas ruangan 

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



 xx 

-posisi Bangunan 

-Penataan  Ruangan 

5.   Keamanan kerja 

-Sistem keamanan 

-Jumlah satpam 

-Jaminan Keamanan 

2. Upah 
Upah adalah bagian dari kompensasi yang terbesar. Kompensasi berbentuk 

fasilitas-fasilitas yang dapat dinilai dengan uang, selain upah. Pendapat 

beberapa ahli mengenai masalah upah antara lain : 

Indikator upah : 

1.  Harus dapat memenuhi kebutuhan minimal 

2.  Upah harus dapat mengikat 

3.  Upah harus dapat menimbulkan semangat dan gairah kerja 

4.  Upah harus adil 

5. Sistem administrasi pembayaran upah 

 

3. Produktivitas 

Untuk menyelidiki tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan pada 

umumnya dengan cara membandingkan antara barang yang dihasilkan 

dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan, membandingkan antara 

barang yang dihasilkan dengan faktor produksi. 

Produksi diukur dengan indikator sebagai berukut: 

1. Kemampuan kerja karyawan atau pegawai 

b. Kemampuan menyelesaikan beban kerja yang dibutuhkan. 
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c. Kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. 

d. Program pelatihan dan pembinaan yang diperlukan. 

2. Penggunaan waktu 

a. Penyelesaian pekerjaan dilihat dari segi waktu. 

b. Sikap terhadap tugas yang harus segera selesaikan 

3. Hasil yang diharapkan  

a. Hasil yang diselesaikan 

b. Usaha memenuhi target 

4. Sikap dalam bekerja 

a. Sikap ingin meningkatkan kemampuan 

 
 
 
 
 
 
 
H.  METODA PENELITIAN 

1. Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survey dengan meneliti pengaruh 

Upah dan Kondisi kerja terhadap produktivitas kerja PT TEGEL KARYA 

INDAH  Sukoharjo. 

2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian atau analisa 

diseluruh lokasi penelitian yang dipilih yaitu karyawan PT TEGEL 

KARYA INDAH  Sukoharjo yang jumlah karyawanya 75 karyawan. 
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b. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling yaitu 

tidak memilih-milih individu yang akan dijadikan anggota sampel. 

Sampel yang diambil sebanyak 50 karyawan dan tingkat batas 

kepercayaan 95% 

c. Teknik pengambilan sampel 

Teknik yang diambil yaitu teknik Random sampling artinya cara pengambilan sampel 
dengan memperhatikan perimbangan yang sama dari tiap bagian dimana populasi 
dibagi dalam beberapa sub populasi dan dari tiap sub popilasi diambil dengan proporsi 
yang sama. dalam hal ini semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk 
dipilih sebagai sampel (Amudi Pasaribu 1975: 230) 

 

Berikut ini jumlah sampel yang diambil tiap bagian: 

- Bagian Produksi 59 orang 

- Bagian administrasi 4 orang 

- Bagian pemasaran 9 orang 

- Bagian gudang 4 orang 

Dari populasi sebamnyak 75 orang penulis secara random mengambil 50 orang sebagai sampel 
dengan perhitungan sebagai berikut 

 

Dimana: f = sampel franction 

  M= Jumlah populasi 

  m = Jumlah sampel 

jadi jumlah sampel f = 50:75 = 0,66% 

Adapun sampel yang penulis ambil dari empat bagian adalah sebagai berikut: 

- Bagian produksi : 66% x 59 = 38 orang 

- Bagian administrasi : 66% x 4  = 3 orang 

- Bagian pemasaran : 66% x 9 = 6 orang 

- Bagian gudang  : 66% x 4 = 3 orang 

M
m

f =
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Jumlah     50  orang 

3. Variabel Penelitian 

Kondisi kerja  : Variabel independen (variabel bebas) 

Persepsi upah  : Variabel independen (variabel bebas) 

Persepsi produktivitas : Variabel dependen (variabel tak bebas) 

4.  Sumber Data 

 Data primer  

Diperoleh melalui pengisian kuisioner, inteview atau wawancara dan 

dokumentasi dari PT TEGEL KARYA INDAH Sukoharjo. 

5. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan  
a. Kuisioner 

b. Interview 

c. Dokumentasi 

6. Teknik Pengumpulan data  

Teknik-teknik yang digunkan untuk pengumpulan data adalah:  

a. Kuisioner 

Kuisioner adalah pengumpulan data yang menggunakan seperangkat daftar 

pertanyaan yang diturunkan dari definisi operasional yang disusun secara 

sistimatis dalam bentuk pertanyaan. 

Teknik ini digunakan untuk mendapat data primer atas variabel yang 

diteliti guna analisis perhitungan statistik . 
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Definisi nilai: 

Dalam penelitian ini penentuan nilai untuk setiap pertanyaaan mengguakan 

skala linkert. Dalam kuisioner ini responden diminta untuk memilih salah 

satu dari empat alternatif jawaban yang ada. 

§ Jawaban a nilai 4 

§ Jawaban b nilai 3 

§ Jawaban c nilai 2 

§ Jawaban d nilai 1 

b. Interview 

Pengumpulan data melalui tanya jawab terhadap pihak yang dapat membantu melengkapi data yang belum dapat 
diungkap responden. Data ini diperoleh pada saat prasurvai dan untuk memperoleh deskripsi wilayah penelitian 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan jalan mengadakan pencataan data dari dokumen 

yang ada dilokasi penelitian untuk memperkuat data primer yang ada. 

7.  Teknik Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metoda Analisis Validitas dan Reabilitas 

1. Uji Validitas (kesahihan) 

Validitas merupakan kriteria seberapa jauh alat pengukur (dalam hal 
ini kuisioner) dapat mengungkap dengan jitu gejala atau bagian-
bagian gejala yang hendak diukur sehingga alat alat pengukur benar-
benar mengukur yang diukur (Sutrisno Hadi, 1993 : 102). Untuk 
menguji validitas dari alat ukur dicoba beberapa sampel sebanyak 50 
sampel. Cara menguji validitas ini adalah dengan cara 
mengkorelasikan antara skor item denga skor total. Korelasi antara 
skor item dengan skor total harus signifikan dengan teknik korelasi 
yang digunakna yaitu teknik Korelasi Produk Moment. 
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 Keterangan: 

Rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y 

X : Deviasi setiap nilai X terhadap X (skor item) 

Y : Deviasi setiap nilai Y terhadap Y (skor total) 

N : Jumlah sampel 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas diklakukan maka diadakan uji reabilitas, yaitu 

pengujian mengenai dapat tidaknya alat pengukur stabil, mantap dan 

konsiste. Atau dengan kata lain didapat alat pengukur itu diandalkan. 

Untuk mencari reabilitas suatu data maka peneliti menngunakan rumus  

 

 

 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Rtot : Reliabilitas instrumen 

Rxy : Indeks korelasi antara belahan instrumen 
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b. Analisis Kualitatif 

Analisa ini digunakan untuk menganalisis dan menginteprestasikan data 

secara langsung yang akan ditunjukan dalam bentuk tabel frekwensi dan 

presentase sehingga dapat ditarik kesimpulan 

c. Analisis kuantitatif 

Analisis yang digunakan adalah: 

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel linkungan 

kerja dengan variabel produktivitas karyawan dan seberapa besar hubungan antara 

variabel upah dengan variabel produktivitas karyawan digunakan analisis korelasi 

Rank Spearman 

Keterangan: 

N : Banyaknya pasangan data 

D : Selisih dari tiap pasangan  

Rs : Koefisien korelasi 

Besarnya keterkaitan dapat ditunjukan dengan menggunakan pedoman 

sebagai berikut: 

0,75 £ Cc < 1,00 berarti terdapat hubungan yang sangat kuat. 

0,50 £ Cc < 0,75 berarti terdapat hubungan yang kuat 

0,25 £ Cc < 0,50 berarti terdapat hubungan yang lemah 

0,00 £ Cc < 0,25 berarti terdapat hubungan yang sangat lemah 

NN
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r

n

t
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å
=
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Untuk mengetahui hubungan dari masing-masing variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen digunakan uji hipotesis parsial (uji t 

test) 

Langkah-langkah uji parsial (uji t) adalah: 

1. Membuat formulasi Ho dan Hi 

Ho = 0 artinya nilai uji tidak mempengaruhi besarnya tingkat persepsi 

produktivitas kerja 

Hi ¹ 0 artinya nilai uji mempengaruhi besarnya tingkat persepsi 

produktivitas kerja 

2. Taraf signifikansi 

T tabel = t, a/2 

a = 5% = 0,05 

3. Kriteria pengujian 

 

 

 

Ho diterima apabila : 

 -t tabel £ t hitung £ t tabel 

Ho ditolak apabila : 
 t hitung > t tabel 

 t hitung < -t tabel 

4. Perhitungan nilai t 

Daerah tolak 
Daerah tolak 

Daerah tolak 
Daerah tolak 

-t hitung -t hitung 

21

2

s
s r

N
rt

-
-

=

Darah terima 
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keterangan 

N = Jumlah populasi 
rs = Rank spearman 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG KONDISI KERJA, PERSEPSI,  

UPAH DAN PRODUKTIVITAS 

 

Kondisi kerja 

1. Pengertian Kondisi kerja 

 Kondisi kerja merupakan keadaan dimana karyawan bekerja yang 

mempengaruhi setiap kegiatan pekerjaan dalam menyelesaikan tugas 

perusahaan. Keadaan yang sangat menunjang merupakan faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.  

Menurut T. Hani Handoko kondisi kerja adalah merupakan kondisi yang 

dapat dipersiapkan oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan pada 

pabrik yang didirikan oleh perusahaan tersebut.  ( T.Hani Handoko, 1994: 

125 ) 

 Sedangkan Agus Ahyari  memberikan pengertian bahwa kondisi kerja 

adalah kondisi dimana  karyawan bekerja. ( Agus Ahyari, 1986: 128 ) 

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



 xxix 

Menurut Agus Ahyari, kondisi kerja meliputi  penerangan, suhu udara, 

pengendalian suara bising, terjaminnya keamanan kerja dan sebagainya. 

Faktor-faktor linkungan kerja 
Yang disebut sebagai faktor lingkungan kerja sebenarnya sangat luas 

sehingga tidak mungakin dapat disebut disini semua, sedangkan 

penggolongan kedalam faktor fisik dan bukan fisik belum memberikan 

pengertian yang jelas akan tetapi secara garis besar dapat dipisahkan menjadi 

tiga seperti yang dikemukakan Agus Ahyari sebagai berikut: 

1. Kelompok pertama adalah fasilitas pelayanan karyawan 

2. Kondisi kerja 

3. Hubungan karyawan dengan karyawan atau lebih lazim disebut 

Human Relation (Agus Ahyari, 1985 : 206) 

a.d. 1. Pelayanan karyawan 

Sejauh mungkin perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang 

baik terhadap karyawan dengan harapan karyawan dapat dipertahankan pada 

semangat kerja tinggi 

a.d. 2. Kondisi kerja 

Faktor yang mempengaruhi kondisi kerja para karyawan ini sangat 

banyak sekali, dan tak jarang bersifat teknis, mengikuti mesin-mesin yang 

digunakan perusahaan walaupun demikian kondisi kerja ini masih dapat 

diperinci menjadi beberapa hal antara lain : 

1. Penerangan  

Penerangan yang ada harus sesuai dengan kebutuhan tidak terlalu terang tetapi juga tidak terlalu gelap. Dengan sistem 
penerangan yang baik diharapkan karyawan akan menjalankan tugasnya dengan lebih teliti sehingga kesalahan 
karyawan dalam bekerja dapat diperkecil yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 
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Sebagaimana dikemukakan Agus Ahyari, dengan penerangan yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan 
sebagai berikut: 

a. Menaikkan tingkat produksi perusahaan. 

b. Memperbaiki kualitas produksi karyawan. 

c. Mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi. 

d. Memudahkan pengawasan dan pengamatan. 

e. Mempertinggi gairah kerja karyawan. 

f. Mengurangi perputaran karyawan. 

g. Mengurangi kerusakan barang-barang dalam proses produksi. 

1. Suhu Udara 

Temperatur udara atau suhu udara pada ruang kerja para karyawan perusahaan akan 
ikut mempengaruhi produktivitas kerja para karyawan perusahaan yang 
bersangkutan tersebut. Suhu udara yang terlalu panas bagi karyawan akan dapat 
menjadi penyebab turunnya kepuasan kerja para karyawan sehingga akan 
menimbulkan kesalahan-kesalahan pelaksanaan proses produksi. 

Untuk menciptakan kondisi kerja ruang kerja dengan pertukaran udara yang baik 
dilakukan dengan memasang ventilasi. Di samping itu perlu diperhatikan pula 
perbandingan antara luas suatu ruang kerja dengan jumlah karyawan yang bekerja 
dalam ruang tersebut. Bila perlu dapat pula dipasang alat pendingin ruang yang 
dapat membantu menciptakan kondisi udara yang sejuk dan nyaman. Bila perasaan 
nyaman dan segar dapat tercipta maka karyawanpun akan merasakan kepuasan kerja 
sehingga meningkatkan produktivitas kerja. 

2. Suara Bising 

Dalam bekerja karyawan memerlukan suasana yang dapat mendukung 

konsentrasi dalam bekerja. Suara bising yang bersumber baik dari 

mesin-mesin pabrik maupun dari kendaraan umum akan dapat 

mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja. Dengan 

konsentrasi yang terganggu, seorang karyawan tidak akan dapat 

bekerja dengan baik sehingga akan banyak melakukan kesalahan 

dalam pekerjaannya yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan.  

Adapun beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk pengaturan dan 
pengendalian suara bising adalah sebagai berikut : 
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1) Pengendalian sumber suara 

2) Isolasi dari suara 

3) Penggunaan peredam suara 

4) Penggunaan sistem akustik 

5) Pemakaian alat pelindung telinga 

Di dalam rangka untuk mempertinggi kepuasan kerja para karyawan perusahaan, 
maka di samping berusaha untuk mengurangi suara bising yang ada di dalam ruang 
kerja para karyawan, juga sekaligus mengusahakan terdapatnya suara lain yang 
dapat mempertinggi kepuasan kerja, sebagai contoh misalnya pemasangan sistem 
suara ( sound system ) yang memadai di dalam ruang kerja para karyawan. Dengan 
dapat ditingkatkannya kepuasan kerja, hal ini akan meningkatkan produktivitas 
perusahaan. 

4. Ruang Gerak Yang Diperlukan  

Manajemen perusahaan  perlu untuk memperhatikan ruang 

gerak yang memadai dalam perusahaan, agar para karyawan dapat  

leluasa bergerak dengan baik. Terlalu sempitnya ruang gerak yang 

tersedia oleh perusahaan mengakibatkan karyawan tidak dapat bekerja 

dengan baik, namun demikian, ruang gerak yang terlalu besar akan 

menimbulkan pemborosan ruangan perusahaan. 

Oleh karena itu manajemen perusahaan tentunya harus dapat 

menyusun perencanaan yang tepat untuk ruang gerak dari masing-

masing karyawan. 

Dengan adanya perencanaan yang tepat dari besarnya ruang gerak 

yang diperlukan oleh karyawan, maka pelaksanaan produksi akan 

berjalan berjalan dengan baik serta perusahaan tidak akan 

menanggung akibat terjadinya pemborosan di dalam ruang gerak. 

5. Keamanan Kerja  
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Keamanan kerja bagi karyawan merupakan faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. 
Kondisi kerja yang aman akan membuat karyawan  tenang dalam bekerja sehingga akan berdampak pada 
9c.meningkatnya produktivitas perusahaan. Keamanan kerja yang baik tidak hanya keamanan fisik karyawan tetapi 
juga keamanan barang-barang pribadi karyawan. Dengan sistem keamanan yang baik diharapkan karyawan akan 
tenang dalam bekerja sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Faktor-faktor yang termasuk kondisi kerja/lingkungan fisik tersebut 

haruslah diusahakan oleh setiap perusahaan sedemikian rupa sehingga 

karyawan yang ada dapat bekerja dan menyelesaikan tugas dengan baik dan 

sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat hasil yang optimal. 

 

B. Persepsi 

PENGERTIAN PERSEPSI 
Persepsi menurut Philip Kotler diasumsikan “proses seseorang seseorang individu 

memilih mengorganisasi dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan sebuah 
gambar tentang dunia. (1994 : 200). 

 Proses persepsi menurut Kotler terdapat kegiatan memilih 

informasi yang masuk, kemudian menggorganisasikan informasi itu agar dapat 

ditafsirkan atau dimengerti oleh individu, hingga akhirnya individu mencitakan  

kesan atau membuat suatu kesimpulan dari apa yang sudah ia lihat, Kotler juga 

menyatakan bahwa persepsi manusia dibentuk oleh tiga hal sebagai berikut : 

A. Karakteristik fisik rangsang  

Karakteristik rangsang ini merupakan faktor fisik yang dapat dimati 

oleh individu melalui panca indera. 

B. Hubungan stimuli dengan lingkungan. 

Hubungan ini terjadi antara faktor rangsangan dengan faktor-faktor 

yang ada disekitarnya. 

C. Kondisi-kondisi  yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. 

Kondisi ini dapat bersifat mental misalnya : kondisi emosi seseorang. 

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



 xxxiii 

Tujuan proses yang dilakukan seseorang individu dalam mempersepsikan sesuatu 

atau obyek rangsangnya (Philip Kotler, 1994 : 201) yaitu : 

a. Menerima rangsangan secara selektive (Selective Exposure). 

Tahap ini seseorang akan menyaring informasi atau rangsangan yang 

diterima karena tidak mungkin semua rangsangan yang masuk dapat 

diingat dan diperhatikan. 

b. pemilihan makna secara selektif (Selective distortion ) 

Orang akan mencoba untuk menyerasikan informasi yang diterima 

dengan keadaan mental yang ada pada saat itu. 

c. Mengingat kembali secara selektif (Selective retention) 

Orang cenderung mengingat kembali informasi yang mendukung sikap 

dari kepercayaan, karena ingatan kembali ini bersifat selektif. Persepsi 

manusia juga tergantung apa yang dia harapkan , pengalaman dan 

motivasi (Linda V Davidoff 1988 : 235) 

Menurut Irwanto (1989 : 71) Dilihat dari segi individu setelah 

melakukan interaksi dengan obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi ini 

dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 

a. Persepsi positif 

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan ( tahu tidaknya 

atau kenal tidaknya ) dan tanggapan yang diteruskan kepada 

pemanfaatanya. 

 

b. Persepsi negatif 
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Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan ( tahu tidaknya 

atau kenal tidaknya ) suatu tanggapan yang tidak selaras dengan obyek 

yang dipersepsikan, hal ini akan diteruskan dengan keputusan atau 

mengolah dan menentang segala obyek yang dipersepsikan. 

C. Upah 

Bagi sebagian tenaga kerja atau karyawan di Indonesia, upah masih 

merupakan faktor perangsang dalam mendorong karyawan untuk berprestasi. 

Bagi sebagian tenaga kerja atau karyawan di Indonesia, upah masih merupakan 

foktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan 

dengan baik dan merupakan faktor kepuasan. Masalah pengupahan bagi 

manajemen personalia adalah tugas yang cukup sulit dan komplek karena 

menyangkut faktor emosional dari sudut pandang karyawan, serta merupakan 

salah satu aspek yang berati bagi karyawan dan perusahaan. 

 Upah adalah bagian dari kompensasi yang terbesar. Kompensasi berbentuk 

fasilitas-fasilitas yang dapat dinilai dengan uang, selain upah. Pendapat 

beberapa ahli mengenai masalah upah antara lain :   

1. Arti upah menurut Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1974 No. 33 

Pasal 7  

ayat a dan b, dimaksudkan dengan upah adalah : 

a.  Tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai 

ganti pekerja. 

b. Perumahan, makan, bahan makanan serta pakaian dengan percuma 

yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu. 
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2. Menurut Edwin B. Flippo, yang dimaksud upah ialah harga untuk jasa-

jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. 

3. Prof. Dr. F.J.H.M. Van Ber Van mengartikan upah secara lebih luas yaitu 

sebagai tujuan obyektif kerja ekonomis. 

4. Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, memberikan definisi upah 

sebagai berikut : 

Upah ialah suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja 

untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi 

sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan 

dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, Undang-Undang dan peraturan dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan 

penerima kerja. Heidjrachman ( 1981 :1-2) 

Dari definisi upah diatas meskipun berbeda beda tetapi memiliki maksud  

yang sama yaitu upah merupakan pengganti atas jasa yang telah diserahkan 

oleh pekerja kepada pihak Majikan.  

Menurut Alex S Nitisemito, indikator upah terdiri beberapa macam yaitu : 

a.  Harus dapat memenuhi kebutuhan minimal 

b.  Upah harus dapat mengikat 

c.  Upah harus dapat menimbulkan semangat dan gairah kerja 

d.  Upah harus adil 

e.  Upah tidak bolah bersifat statis 
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f. Kompensasi dari upah yang diberikan harus diperhatikan ( Alex S. 

Nitisemito, 1992 : 150-156). 

Penjelasan dari indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

- Perusahaan hendaknya berusaha agar upah terendah yang diberikan 

kepada karyawan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara minimum. 

Kebutuhan minimum karyawan misalnya: makan, pakaian minuman, 

sewa rumah dan sebagainya. Penetapan upah minimum sangat penting 

karena bila tidak mmemenuhi, perusahaan akan menemui kesulitan baik 

dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Karyawan akan merasa 

tidak nyama dan tidak diperhatikan sehingga akan pindah ke tempat lain. 

- Upah harus mengikat 

Untuk dapat menentukan upah yang mengikat, harus mengetahui 

besarnya upah yang diberikan oleh perusahaan lain untuk pekerjaan 

yang sama atau sejenis, bahkan bila memungkinkan dapat diberikanlebih 

tinggi. Hal ini untuk mencegah larinya karyawan ke perusahaan lain 

yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

- Upah harus dapat menimbulkan semangat dan kegiatan kerja. 

Upah yang mampu mengikat karyawan belum tentu dapat menimbulkan 

semngat dan kegairahan kerja bagi karyawan.  Bila karyawan merasa 

bahwa upah yang diterima masih kurang layak, karyawan mungkin akan 

bekerja lagi diluar perusahaan  untuk menambah penghasilan. Hal ini 

berpengaruh terhadap moral dan kedisiplinan kerja akan menurun. 

- Upah harus adil  
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Pengupahan yang tepat tidak semata-mata karena jumlahnya saja, tetapi 

harus mengandung unsur-unsur keadilan. Adil disini adalah  sesuai 

haknya. Untuk dapat menetapkan upah yang adil, maka perusahaan 

harus mengkategorikan tugas dan beberapa bagian yang tidak terlalu 

banyak, sebab akan merepotkan administrasinya, sebaliknya kalau 

terlalu sedikit menyebabkan kemungkinan penggolongan  tersebut 

kurang tepat. Penggolongan pekerjaan didasarkan penilaian, bahwa 

tugas-tugas tersebut perlu diberikan upah yang sama berdasarkan 

pertimbangan antara lain: 

1) Berat ringannya pekerjaan 

2) Sulit mudahnya pekerjaan 

3) Besar kecilnya resiko pekerjaan 

4) Perlu tidaknya ketrampilan dala pekerjaan  

Disamping itu ada pedoman yang diperlukan suatu perusahaan, namun 

tidak diperlukan perusahaan lain. 

- Upah tidak boleh statis  

Pemberian upah yang bersifat statis akan mengakibatkan kebosanan 

Apabila perusahaan menetapkan besarnya upah tidak mau meninjau 

kebali maka perusahaan tersebut dalam menetapkan upah dikatakan 

statis. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan perlunya upah perlu 

ditinjau kembali. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1) Perubahan tingkat hidup penduduk 

2) Perubahan UU/Peraturan tentang besarnya upah 
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3) Perubahan tingkat upah dari perusahaan lain 

- Komposisi dari upah yang diberikan harus  diperhatikan 

Sebenarnya tidak ada ketentuan secara mutlak bahwa upah yang 

diberikan seluruhnya harus diwujudkan dalamm bentuk uang. Meskipun 

demikian kemungkinan untuk mewujudkan upah dala bentuk lain perlu 

dipertimbangkan. Bila perusahaan tersebut yakin dengan eberikan upah 

sebagian dalam bentuk fasilitas-fasiltas lain justru akan encapai sasaran 

lebih baik, maka upah yang diberukan tidak seluruhnya dalam bentuk 

uang, 

Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat upah menurut Heijrachman dan 
Suad Husnan (1999:139) : 

a. Permintaan dan pengawasan tenaga kerja. 

Tinggi rendahnya upah dipengaruhi oleh hukum permintaan dan 

penawaran, untuk pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan (skill) 

tinggi dan juga tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinngi 

dan sebaliknya. 

b. Organisasi buruh. 

Ada tidaknya organisasi buruh, serta lemah kuatnya organisasi buruh 

akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat 

buruh yang kuat, yang berarti posisi bergaining karyawan juga kuat, 

akan menaikan tingkat upah. Demikian pula sebaliknya. 

c. Kemampuan untuk membayar. 

Meskipun permintaan pembayaran upah tinggi, tergantung juga pada 

kemampuan perusahaan untuk membayar. Tinnginya upah akan 
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menaikan biaya produksi dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. 

Kalau kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian 

perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi 

fasilitas karyawan. 

d. Produktivitas 

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin 

tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang akan 

diterima. Prestasi ini dapat dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya 

yang menjadi masalah adalah nampaknya belum ada kesepakatan dalam 

menghitung produktivitas. 

e. Biaya hidup 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. 

Dikota-kota besar, dimana biaya-biaya hidup tinggi, upah juga 

cenderung tinggi. Bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan” 

batas penerimaan upah” dari para karyawan. 

f. Pemerintah. 

Pemerintah dengan peraturan-peraturanya juga mempengaruhi tinngi 

rendahnya upah. Peraturan tentang upah monimum merupakan batas 

bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan.  

Keadilan dan kelayakan dalam pengupahan sangat perlu seka;i 

diperhatikan . Keadilan bukan bearti bahwa segala sesuatu mesti dibagi secara 

rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan 

penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan 
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yang diharapkan. Karena itu pertama yang harus dinilai adalah pengorbanan 

(input) yang diperlukan suatu jabata, input darinsuatu jabatan ditunjukkan dari 

persyaratan–persyaratan (spesifikasi) yang harus dipenuhi oleh orang yang 

memangku jabatan tersebut.  Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, 

semakin tinggi pula penghasilan (output) yang diharapkan. Output ini 

ditunjukkan dari upah yang diterima. 

Dasar penentuan upah 

Pada dasarnya terdapat dua metode pengupahan karyawan yaitu: 

1. Umumnya karyawan digaji atas dasar waktu pelaksanaan pekerjaan, 

Untuk karyawan pabrik atau buruh biasanya dibayar atas dasar upah 

menurut jam atau harioan.m Sedangkan karyawan yang digaji yaitu 

para manajer dan profesional. 

2. Upah borongan  

Upah borongan mengaitkan upah secara langsung dengan jumlah 

produksi atau jumlah potong yang dihasilkan. 

Selain upah perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan 

dapat berupa upah insentif dan Upah Lembur sehingga dapat meningkatkan 

semangat dan kegairahan kerja karyawan. 

Upah insentif di sini adalah upah yang diberikan oleh perusahaan di luar 

gaji pokok kepada karyawan karena prestasi kerja yang berbeda. (R dan Su’ad 

husnan, 1983: 53) 

Upah lembur adalah upah yang diberikan perusahaan diluar gaji pokok 

kepada karyawan atas kerja yang dilakukan di luar jam kerja normal atau 

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



 xli 

standar dengan kebijakan dari perusahaan sebgai penentu besarnya upah yang 

diberikan (Swastha DH dan Sukotjo, 1985:55) 

Hal-hal yang mempengaruhi besarnya upah insentif dan upah lembur 

menurut Swastha DH dan Sukotjo (1985:55). 

a. Prestasi kerja 

b. Mesin dan bahan baku 

c. Pengaturan lingkungan kerja 

Dari devinisi diatas meskipun berbeda-beda artinya tetapi jelas memiliki 

maksud yang sama, yaitu upah menurut pengganti atas jasa yang telah 

diserahkan oleh pekerja kepada pihak lain atau majikan.  

 

D. PRODUKTIVITAS KERJA 

Pengertian produktivitas 
Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan selalau berorientasi pada tujuan 

yang telah ditetapkan, tujuan perusahaan bisa diartikan sebagai sesuatu 

pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai oleh perusahaan (organisasi) 

dalam jangka waktu tertentu dan dapat ditentukan dasar pengeluaran untuk 

menilai pencapaianya. Produktivitas kerja dapat diartikan sebagai 

perbandingan antara hasil (out put) yang tercapai dengan keseluruhan sumber 

daya (input) yang digunakan. (J. Ravianto, 1986 : 14:3). Dari pendapat ini 

maka dapat dikemukakan bahwa produktivitas merupakan rasio yang 

menunjukan perbandingan antara jumlah produksi yang dihasilkan dengan 

jumlah faktor yang dipergunakan menurut satuan waktu tertentu. 
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Beberapa konsep mengenai produktivitas 
a. Konsep ekonomi 

Produktivitas merupakan usaha manusia untuk menghasilkan 

barang yang beguna bagi pemenuhan keb kebutuhan hidup 

manusia. 

b. Konsep fisiologis 

Produktivitas mengandung pandangan hidup, sikap mental yang 

selallu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana 

keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan keadaan 

esok harus lebih baik dari hari ini. 

c. Konsep sistem 

Produktivitas mengandung arti pencapaian suatu tujuan harus ada 

kerja atau keterpaduan dari unsur-unsur yang relevan sebagai suati 

sistem. 

Berikut ini pengertian produktivitas : 
¨ Menurut Sinungan 1995:12 

Produktivitas  adalah hibungan antara hasil fisik (barang dan Jasa) 

dengan masukan yang sebenarnya misalnya saja produktivitas adalah 

ukuran efisiensi produktif suatu perbandingan hasil keluaran dan 

masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam satuan fisik 

bentuk dan nilai. 

¨ Menurut Siagian 1996 : 135  
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Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-

besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan 

output yang optimal, bahkan kalau perlu atau mungkin maksimal. 

¨ Menurut Kusrianto 1991 : 2 

Produktivitas adalah merupakan ratio antara hasil kegiatan (out put) 

dan segala pengorbanan/biaya untuk mewujudkan hasil tersebut. 

(input) 

 Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa produktivitas dari suatu 

perusahaan adalah perbadingan antara sumber-sumber yang digunan 

perusahaan dengan jumlah hasil produksi yang dihasilkan dari sumber-sumber 

tersebut. 

 Produktivitas tenaga kerja 

 Banyak sekali faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang dalam 

bekerja. produktivitas orang yang bekerja pada lingkungan kerja yang baik dan 

nyaman, lebih tinggi produktivitasnya dari pada lingkungan kerja yang tidak 

menyenangkan. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain 

(Sinungan 1991 : 16) 

a. Motivasi  

termasuk motivasi berprestasi, motivasi terhadap mutukerja dan 

kehidupan 

 

 

b. Kecakapan  
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termasuk menggunakan peralatan dan tegnologi, manajerial antara 

hubungan manusia, pemecahan  masalah dari hasil pendidikan 

pengalaman dan penelitian. 

c. Kepribadian  

Termasuk pandangan terhadap nilai-nilai, etos kerja, disiplin 

pendidikan, kerja sama, partisipasi pada pekerjaaan. 

d. Peran  

Pandangan terhadap peran yang dilakukan terhadap pengembangan dan 

pembangunan yang dipengaruhi rasa ikut memmilki, pengalaman serta 

rasa solidaritas kelompok. 

Peningkatan produktivitas pada dasarnya dapat dikelompokan dalam 

empat bentuk (Kusriyanto1994 : 2) 

1. Pengurangan sedikit sumber daya untuk memperoleh jumlah produksi 

yang sama 

2. Pengurangan sumber daya sekedarnya untuk memperoleh jumlah 

produksi yang lebih besar. 

3. Penggunaan sumber daya yang sama untuk memperoleh jumlah 

produksi yang lebih besar 

4. Penggunaan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh 

jumlah produksi yang jauh lebih besar lagi. 
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Peningkatan produktivitas oleh perusahaan seperti yang disebutkan diatas 

merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan jumlah produksi yang lebih 

besar dari biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan produksi. 

 

 

 

 

 

BAB  III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan 

Perusahaan Tegel Karya Indah merupakan perusahaan peroeangan yang didirikan oleh Bapak 
Karmowiyono yang beralamat di Kijilan RT 01 /VI Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Perusahaan Tegel Karya Indah mula-mula merupakan 
perusahaan tak bernama, karena diawali oleh Bapak Karmowiyono sendiri, dengan modal 
sendiri dan peralatan yang sederhana. Bapak Karmowiyono dulunya seorang buruh bangunan, 
sebagai pekerja harian yang kadang-kadang tidak mendapat order pekerjaan. Pada waktu 
senggang itulah, beliau memanfaatkan untuk membuat pion/pilar untuk pagarnya sendiri, lalu 
berkembang dengan menerima pesanan dari orang-orang yang menyewa sebagai tukang, 
bahkan pesanan dari tukang-tukang yang lain. 

Mulai tahun 1978, beliau melepas pekerjaan sebagai tukan karena banyaknya order dan mulai 
mempekerjakan beberapa orang sebgai pembantu. Awal tahun 1988, Kabupaten Sukoharjo 
yang pada saat itu sedang giat-giatnya membangun terutama dalam sektor fisik yang meliputi 
perumahan (tipe RS dan RSS) dan pembangunan gedung-gedung sekolah (SD, SMP, SMA) 
dan pada saat itu mulai banyak proyek yang memesan untuk dibuatkan tegel abu-abu dan 
beliau dapat membeli armada sederhana untuk mengatarkan pesanan produk. Tempat usaha 
yang mula-mula hanya berada di halaman  rumahnya  tidak mencukupi lagi sebagai tempat 
usaha, maka beliau memperluas tempat usaha dengan menyewa lahan di samping kanannya, 
bahkan saat ini tempat itu sudah dibelinya. Lokasi usaha yang semula seluas sekurang-
kuranngya kurang lebih 250 m2 , kemudian berkembang menjadi 700 m2. Beberapa tahun 
kemudian Bapak Karmowiyono membuka cabang di daerah yang tak jauh dari rumahnya, 
kurang lebih 2 kilometer, tepatnya di kampung Jogodayoh, Kalurahan Sukoharjo. Jadi luas 
lahan keseluruhan tempat usaha tersebut + 1500 m2. 

Berkat ketekunan dan keuletan Bapak Karmowiyono, jenis produknya bertambah. Pada 
mulanya hanya tegel abu-abu sekarang berkembang menjadi batako, paving blok, teraso dan 
tegel berwarna. Tahun 2000, beliau merencanakan membuka lahan usaha baru di daerah 
Combongan, Kalurahan Sukoharjo. Demikian sekilas sejarah dan perkembangan Perusahaan 
Tegel Karya Indah yang dipimpin oleh Bapak Karmowiyono, seorang sosok sederhana dengan 
manajemen tradisional, namun mampu mendhidupi 75 karyawan. 
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B. Tujuan Didirikannya Usaha 

Tujuan didirikannya perusahaan Tegel Karya Indah oleh Bapak Karmowiyono adalah : 

1. Sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kelurga dengan mempertahankan 

kelangsungan hidup usaha dan memaksimalkan laba yang diperoleh. 

2. Sebagai sarana untuk menyalurkan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki. 

3. Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar 

4. Menunjang pembangunan di bidang perumahan dan sektor fisik dengan menyediakan 

tegel yang murah namun berkualitas. 

 

C. Lokasi Usaha 

Seperti yang telah diuraikan pada sejarah dan perkembangan perusahaan, Perusahaan Tegel 
Karya Indah terletak di Desa Kijilan RT 01/VI Kalurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, 
Kabupaten Sukoharjo. Lokasi ini berada kurang lebih 2 kilometer dari pusat kota. Aspek 
keuntungan dari lokasi tersbut adalah : 

1. Ditinjau dari Segi Ekonomi 

a. Memudahkan pemasaran hasil produksi, karena lokasi tersebut dekat dengan 

proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah Surakarta dan sekitarnya. 

b. Mudah untuk memperoleh tenaga kerja 

c. Tersedianya sarana fisik yang memadai sehingga memudahkan transportasi 

pengangkutan barang 

d. Memudahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku karena  dekat dengan 

agen/penyalur bahan baku yang dibutuhkan. 

 

 

2. Ditinjau dari Segi Tekniks 

Masih memungkinkan sekali bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan dan 
memperluas perusahaan karena lahan dan sumber daya lain masih tersedia cukup 
memadai di sekitar perusahaan. 

3. Ditinjau dari Segi Sosial 

Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di daerah sekitar perusahaan, 
sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Agak jauh dari pusat 
kota, sehingga tidak banyak menganggu masyarakat sekitar dengan tidak menambah 
kebisingan dan polusi udara. 
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D. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Perushaan yang dimaksud di sini adalah gambaran skematis tentang pembagian tugas, 
wewenang dan tanggung jawab antar bagian dalam suatu perusahaan. Mengingat Perusahaan 
Tegel Karya Indah adalah perusahaan perorangan, maka dalam menjalankan tugas untuk 
mencapai tujuannya, perusahaan menggunakan struktur organisasi baris (lini), di mana segala 
keputusan, kebijaksanaan  dan tanggung jawab ada dalam pimpinan perusahaan. Dalam 
operasionalnya pimpinan dibantu oleh beberapa karyawan yang membawahi tugas masing-
masing dan para karyawan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Untuk lebih 
jelasnya maka perusahaan Tegel Karya Indah di Sukoharjo menggunakan struktur organisasi 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah : 

1. Pimpinan 

a. Memimpin segala aktiviatas perusahaan dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap 

perusahaan. 

b. Menentukan kebijaksananaan pokok di bidang manajemen dan panggunaan dana. 

c. Mendelegasikan wewenang kepada kepala bagian sesuai dengan bidangnya. 

d. Melakukan pembelanjaan, pengeluaran, penambahan modal sesuai dengan program 

kerjanya. 

2. Bagian Administrasi 

a. Bertindak atas nama pimpinan atas segala sesuatu yang dikuasakannya. 

b. Mencatat semua kejadian transaksi keuangan, termasuk transaksi pembelian bahan 

baku, penjualan produk dan gaji karyawan. 

c. Menyimpan surat-surat nota penjualan dan pembelian. 

PIMPINAN 

BAGIAN 
ANGKUTAN 

BAGIAN  
PEMASARAN 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

BAGIAN  
PRODUKSI 

MANDOR 

BURUH 

TENAGA  
KIRIM 

Gambar 5 
 Organisasi Perusahaan Tegel Karya Indah 

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



 xlviii 

3. Bagian Pemasaran : 

a. Mencari dan menerima order pemasaran produk 

b. Menentukan kebijakan dalam pemilihan saluran distribusi. 

4. Bagian Produksi : 

a. Menentukan jenis dan jumlah  produk yang akan diproduksi kemudian memberikan 

perintah ke bagian proses produksi. 

b. Menentukan jumlah dan standar pemakaian bahan baku. 

c. Memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. 

5. Bagian Angkutan : 

a. Bertanggung jawab terhadap operasi jasa angutan dalam perusahaan 

b. Mengantarkan pesananan barang sampai ketempat konsumenn. 

c. Melakukan pembelian bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan. 

6. Mandor : 

a. Mencari dan menarik karyawan baru, baik untuk tenaga harian maupun borongan. 

b. Membimbing dan mengembangkan kemampuan buruh. 

c. Mengawasi pekerjaan para buruh, apakah sudah bekerja dengan benar. 

d. Mengawasi proses produksi dan bertanggung jawab terhadap mutu barang. 

7. Buruh : 

a. Melaksanakan proses produksi pembuatan tegel secara langsung. 

8. Tenaga Kirim : 

a. Melakukan pengiriman produk dan pembelian bahan baku. 

b. Membantu tugas bagian angkutan 

 

E. Personalia 

Masalah personalia dalam Perusahaan Tegel Karya Indah berkaitan dengan masalah 
intern perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan ketenagakerjaan/kepegawaian : 

1. Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja yang ada di Perusahaan Tegel Kerya Indah seluruhnya 
berjumlah 36 orang yang terdiri dari : 

a. Bagian Produksi 
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- Kabag produksi  = 2 orang 

- Mandor produksi = 4 orang 

- Tukang   = 10 orang 

- Tenaga pembantu  = 32 orang 

b. Bagian administrasi  = 4 orang 

c. Bagian pemasaran = 2 orang 

- angkutan   = 5 orang 

- Tenaga kirim  = 9 orang 

d. Bagian gudang  = 5 orang 

2. Gajih/Upah 

Sistem penggajian yang digunakan adalah sistem harian, bulanan dan 
borongan. 

a. Sistem harian 

Sistem ini berlaku bagi karyawan yang bekerja harian dan langsung menangani 
proses produksi, seperti tukang dan tenaga pembantu bagian produksi. Besarnya 
tarif upah perhari adalah Rp. 17.500,00 dan Rp. 12.500,00 yang diberikan pada 
hari sabtu. Tetapi jika melaukan kerja lembur, mereka masih mendapat tambahan 
upah sebanyak jam kerja lembur yang dilakukan. Adapun tarif upah lembur 
sebesar Rp. 3.500 per jam. 

b. Sistem bulanan 

Pembayaran dengan sistem bulanan berlaku bagi tenaga kerja tertentu yang ada 
pada tiap bagian seperti mandor, bagian administrasi, dan bagian pemasaran. 
Besarnya gaji yang diterima masing-masing bagian tersebut tidak sama tergantung 
pada kebijakan pimpinan perusahaan yang besarnya rata-rata                 Rp. 
470.000,00 

c. Sistem borongan 

Pembayaran upah dengan sistem borongan hanya diberikan kepada tenaga kerja 
langsung, yaitu upah para tukang cetak tegel. Karena mendesaknya order dan atas 
kesepakatan pimpinan dengan pekerja, maka diadakan sistem borongan. Banyak 
sedikitnya upah yang diterima ditentukan oleh jumlah tegel yang dihasilkan. Bagi 
pekerja yang tingkat produktivitasnya tinggi tentunya akan memperoleh jumlah 
upah yang lebilh banyak dibandingkan dengan produktivitasnya rendah. 

3. Jam Kerja Karyawan 

Dalam menjalankan kegaitannya perusahaan rata-rata bekerja selama 7 jam 
dalam sehari : 

Hari senin sampai dengan Sabtu (kecuali jum’at) 

Jam 08.00 – 11.30 

Jam 12.30 – 16.00 

Hari Jum’at (jam kerja 6,5 jam) : 

 Jam 08.00 – 11.15 
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 Jam 12.45 – 16.00 

Hari minggu dan hari besar libur, kecuali ada kerja lembur. 

 

F. Produksi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses produksi Perusahaan Tegel Karya Indah 
antara lain adalah : 

- Bahan-bahan yang diperlukan 

- Mesin dan peralatan yang digunakan 

- Proses pembutannya 

1. Bahan-bahan yang diperlukan 

Dalam pembuatan tegel, bahan-bahan yang diperlukan antara lain  

adalah : 

a. Semen abu-abu 

Semen abu-abu merupakan bahan utama dalam pembuatan setiap jenis tegel. Pada 
tegel abu-abu, semen ini merupakan bahan untuk campuran disetiap lapisan. 
Sedangkan pada tegel teraso berwarna, semen abu-abu hanya dipakai untuk 
campuran lapisan bawah. 

b. Semen putih 

Semen putih digunakan untuk pembuatan tegel teraso dan tegel 
berwarna,yaitu sebagai bahan campuran pada lapisan atas. 

c. Pasir 

Pasir digunakan sebagai bahan campuran untuk lapisan bawah tegel, untuk 
semua jenis tegel. 

d. Trass 

Trass adalah bahan sejenis pasir, tetapi lebih halus dan berwarna keputih-
putihan. Trass digunakan untuk membuat lapisan atas dan tegak tegel, setelah 
dicampur dengan bahan-bahan yang lain. 

e. Batu teraso 

Batu teraso adalah bahan yang hanya digunakan dalam pembuatan tegel 
teraso. Kegunaan batu teraso adalah untuk membuat tegel menjadi mengkilap 
setelah dipoles. 

 

 

f. Miel 

Miel merupakan bahan yang berasal dari pecahan batu marmer yang paling 
lembut. Miel ini hanya digunakan pada pembuatan tegel teraso saja, sebagai 
lapisan atas tegel. 
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g. Pewarna 

Pewarna digunakan untuk memberi warna pada tegel sesuai dengan warna  yang 
diinginkan. 

Untuk mengetahui secara jelas komposisi penggunaan masing-masing bahan 
baku dalam pembuatan tegel, disajikan tabel sebagai berikut : 

TABEL  I 

KOMPOSISI PEMAKAIAN BAHAN BAKU 

DALAM METER PERSEGI 

 

Jenis Tegel 
No Nama Bahan 

Abu-abu Berwarna Teraso  

1 Pasir 0,05 m3 0,040 m3 0,040 m3 

2 Semen abu-abu 8      Kg 8        Kg 8        Kg 

3 Trass 7      Kg 4,2     Kg 5,2     Kg 

4 Semen putih - 5        Kg 8        Kg 

5 Miel - 3        Kg 10      Kg 

6 Batu teraso - - 15      Kg 

7 Pewarna - 0,045  Kg 0,040 Kg 

Sumber : Perusahaan Tegel Karya Indah 

 

2. Mesin dan Peralatan yang Digunakan 

a. Mesin mixer 

Mesin mixer adalah alat untuk mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan 
seperti semen, trass, batu teraso, dan sebagainya. 

 

b. Alat cetak 

Digunakan untuk mencetak tegel yang akan diproduksi. Ukuran alat ini 
bermacam-macam sesuai dengan ukuran tegel yang diproduksi.  

c. Mesin press 

Digunakan untuk mengepres bahan-bahan yang telah berada dalam alat cetak. Alat 
ini bekerja secara hidrolis yang digerakan oleh sebuah generator. Mesin ini 
memberikan tekanan dengan daya tekan antara 100 – 120  atm. Dengan adanya 
tekanan tersebut diharapkan semua bahan dalam pencetakan dapat menyatu dan 
memadat. 

d. Mesin slep 
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Mesin slep adalah mesin khusus yang digunakan untuk menggosok tegel teraso. 
Penggosokan ini dilakukan agar batu teraso yang ada dalam permukaan tegel dapat 
dikilatkan. 

e. Mesin poles  

Mesin poles digunakan untuk memoles tegel teraso. Pemolesan dilakukan setelah 
tegel dipasang pada bangunan, dengan tujuan agar tegel tampak halus, licin dan 
mengkilap. 

f. Rak pengering 

Rak pengering digunakan untuk mengeringkan tegel, baik tegel yang telah dicetak 
maupun tegel yang telah selesai direndam. Rak pengering ini dibuat dari papan 
yang disusun secara bersap-sap. 

 

g. Bak perendam 

Digunakan untuk merendam tegel yang selesai dicetak. 

h. Alat potong 

Digunakan untuk meratakan bagian tepi tegel. Juga dapat digunakan untuk 
memotong tegel sesuai ukurang yang diinginkan  

3. Proses Pembuatan 

Sebuah tegel terdiri dari tiga lapis, yaitu : 

a. Lapisan atas disebut kepala tegel 

b. Lapisan tengah disebut badan tegel 

c. Lapisan bawah disebut kaki tegel. 

Pembutan setiap jenis tegel pada dasarnya sama yang berbeda hanyalah macam dan 
komposisi bahan yang digunakan. Adapun proses produksinya adalah melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut : 

a. Tahap Pencampuran Bahan 

Pada tahap ini tiap-tiap tegel berbeda bahan campurannya. Bahan-bahan campuran 
untuk tiap-tiap jenis tegel adalah sebagai berikut : 

1) Tegel abu-abu 

(a) Bagian kepala 

Bahannya terdiri atas semen abu-abu yang dicampur air dan 
diaduk hingga rata. Campuran yang agak kental ini dimasukkan dalam 
cetakan sebagai lapisan bawah. 

 

(b) Bagian badan 

Bahannya terdiri dari semen abu-abu, pasir yang agak halus serta 
miel dengan perbandingan 1:4:1. Campuran ini sebagai lapisan kedua. 
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(c) Bagian kaki 

Bahannya adalah pasir yang agak kasar dan semen abu-abu dengan 
perbandingan 8:1. Campuran ini dimasukkan dalam cetakan sebagai 
lapisan ketiga atau paling atas. 

2) Tegel berwarna  

(a) Bagian kepala 

Bahannya terdiri dari semen putih dan miel dengan perbandingan 
3:2 dan dicampur air hingga rata. Untuk tegel berwarna ini digunakan 
pula bahan pewarna sesuai dengan warna yang diinginkan dengan 
perbandingan 3:1. Campuran ini sebagi lapisan pertama dalam cetakan. 

(b) Bagian badan 

Bahan terdiri dari semen abu-abu, pasir yang agak halus serta miel 
dengan perbandingan 1:4:1. Campuran ini sebagai lapisan kedua. 

(c) Bagian kaki  

Bahannya adalah pasir yang agak kasar dan semen abu-abu dengan 
perbandingan 8:1. Campuran ini dimasukkan dalam cetakan sebagai 
lapisan ketiga atau paling atas. 

3) Tegel teraso 

(a) Bagian kepala 

Bahan-bahan yang dipakai adalah semen putih dan miel sebagai 
campuran dengan perbandingan 3:2 yang dicampur air kemudian 
campuran tersebut ditambah dengan batu teraso dengan perbandingan 
1:1 

(b) Bagian badan  

Bahannya terdiri dari semen abu-abu, pasir  yang agak halus, serta 
miel dengan perbandingan 1:4:1. Campuran in digunakan sebagai 
lapisan paling atas. 

b. Tahap pencetakan 

Setelah ketiga unsur atau lapisan berada dalam cetakan, maka langkah selanjutnya 
adalah dipadatkan dengan proses pada mesin press, lalu dikeluarkan dari cetakan 
dengan sangat hati-hati sebab mudah rapuh. 

c. Tahap pengeringan 1 

Proses ini dilaksanakan setelah pengepresan dengan tujuan agar hasil yang dicetak 
mengering. Pengeringan ini tidak langsung terkena sinar matahari dan lamanya 24 
jam (hari). 

d. Tahap perendaman 

Setelah tahap pengeringan 1, kemudian direndam dalam bak perendam. Maksud 
dari perendaman ini adalah untuk mengeluarkan bahan-bahan yang telah 
dicampur. Perendaman ini memerlukan waktu minimal 2 hari, namun bila 
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direndam lebih lama lagi, akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi, sebab 
semen bila direndam akan semakin kuat. 

e. Tahap pengeringan 2 

Pada tahap ini, tegel yang sudah direndam kemudian ditiriskan pada rak-rak 
pengeringan. Lamanya minimal 6 hari. Jika telah kering benar dapat ditumpuk siap 
dipasarkan. 

f. Tahap grinding dan plamir 

Pada tahap ini hanya jenis tegel teraso saja. Caranya tegel teraso dihaluskan 
dengan mesin slip agar permukaan terlihat batu terasonya. Adapun skema proses 
produksi perusahaan tegel Karya Indah di Sukoharjo dapat digambarkan sebagai 
berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENCAMPURAN BAHAN 

PENGERINGAN 1 

WARNA ABU-ABU 

PENCETAKAN 

TERASO 

PERENDAMAN 

PENGERINGAN II 
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G. Pemasaran 

Perusahaan Tegel Karya Indah dalam memasarkan hasil produksinya, khususnya tegel 
yang diproduksi tidak mempunyai masalah, karena kebutuhan akan tegel samakin meningkat 
seiring dengan meningkatknya kebutuhan akan perumahan, gedung perkantoran, gedung 
sekolah. 

Wilayah pemasaran Perusahaan Tegel Karya Indah pada saat ini sudah mencakup 
sebagian Jawa Tengah seperti Surakarta, Karanganyar, Sragen, Klaten, Wonogiri, dan 
Sukoharjo. Untuk luar Jawa Tengah sebagian besar adalah pembeli dalam jumlah yang besar, 
seperti kontraktor dan pemborong bangunan, biasanya dengan melakukan pemesanan produk. 
Daerah pemasaran tersebut adalah sebagian D.I. Yogyakarta seperti Wonosari, Bantul, dan 
sleman. Sebagian Jawa Timur juga sudah terjangkau seperti Pacitan, Ponorogo, Ngawi. 

Untuk memperlancar kegiatan penjualan, perusahaan menyediakan alat angkut untuk 
pengiriman barang. Pelayanan ini diberikan kepada pembeli yang membeli tegel dalam jumlah 
besar. Untuk pembeli yang berada di dalam kota, biadanya biaya angkut ditanggung oleh 
perusahaan, sedang untuk luar kota, biaya angkut ditanggung atas persetujuan antara 
perusahaan dan pembeli. 

 

 

BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

 

 Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

kuisioner yang disebar kepada karyawan Karya Indah Sukoharjo sesuai dengan 

jumlah responden yang ditentukan sebelumnya yaitu 50 responden. 

 Kuesioner yang dibuat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Pertanyaan umum yang meliputi identitas responden, nama, jenis 

kelamin, umur, status, lama bekerja dan lama pengalaman pada 

perusahaan sejenis. 
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b. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel kondisi 

kerja persepsi upah dan persepsi produktivitas kerja. 

 Dalam melakukan analisa dat dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama 

mendiskripsikan data dan memberikan pemaparan tentang responden, tahap kedua 

adalah melakukan analisis inferensial yang terdiri dari uji validitas, uji rebilitas, 

uji korelasi rank spearman dan uji t tes. 

 

A. Diskripsi Data 

  Untuk mengetahui distribusi responden karyawan Karya Indah Sukoharjo, 
tentang jenis kelamin, umur, dan status perkawinan  dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

 

 

1. Jenis kelamin 

Tabel IV.1 

Distribusi Jenis Kelamin Responden 

No Keterangan Frekwensi Prosentase 
1. Laki-laki 45 90% 
2. Perempuan 5 10% 
 Jumlah 50 100% 

Sumber: data yang diolah 

 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari total responden yang berjumlah 50 orang terdapat 45 (90%) 
Respondaen laki-laki dan 5 (10%) responden wanita. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-
laki, ini disebabkan dalam pembuatan tegel banyak menggunakan kemampuan tenaga berat dibanding ketelitian dan 
administrasi. 

2. Umur Responden 

TABEL IV.2 

DISTRIBUSI UMUR RESPONDEN 

No. Keterangan Frekwensi Presentase 
1. 0-25 tahun 14 28% 
2. 26-40 tahun 27 54% 
3. 41-keatas 9 18% 

 Jumlah 50 100% 
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Sumber: data yang diolah 
Berdasarkan data umur responden dapat dilihat responden terbanyak adalah 
umur antar 26-40 tahun yaitu sebesar 27 (54%) orang, untuk umur 0-25 
tahun sebanyak 14 (28) responden dan yang paling kecil jumlahnya adalah 
responden yang berumur 41 tahun keatas. 
 

3. Status Perkawinan 
TABEL IV. 3 

STATUS PERKAWINAN RESPONDEN 
No. Keterangan Frekwensi Presentasi 
1. Belum menikah 12 24% 
2. Menikah 37 74% 
3.. Janda/duda 1 2% 
 Jumlah 50 orang 100% 

Sumber: data yang diolah 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan responden diketahui 
bahwa 12 responden (24 ) belum menikah, 37 responden (74%) status 
menikah dan sisanya berstatus duda. 
 

4. Tanggapan responden terhadap faktor kondisi kerja 
Berdasarkan pada data yang telah terkumpul (tabel IV. 4 ), diketahui bahwa 
tanggapan responden terhadap kondisi kerja yang terdiri dari : penerangan, 
suhu udara, suara bising, ruang gerak dan keamanan kerja diketahui 
jawaban responden sebagai berikut:  
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa: 
¨ Sebanyak  13 responden atau 26% menyatakan bahwa penerangan dalam 

ruang kerja sangat sesuai dengan kebutuhan mereka, 15 atau 30% 

responden menyatakan cukup sesuai, 15 responden atau 30% 

menyatakan kurang sesuai dan sisanya 7 responden atau 14% 

menyatakan penerangan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. 

¨ Kondisi penerangan sudah menunjang pekerjaan sebanyak 14 responden 

atau 28%menyatakan sangat baik, sedangkan 33 responden atau 66% 

menyatakan cukup memenuhi dan sisanya sebanyak 3 responden atau 

6% menyatakan kurang memenuhi. 

¨ Ventilasi dalam ruang kerja menunjukan bahwa responden sebanyak 9 

responden atau 18% menyatakan sangat sesuai, 21 responden atau 42% 

menyatakan cukup sesuai, 15 atau 30% responden mentatakan kurang 

sesuai dan sisanya tidak  sesuai dengan kebutuhan mereka. 

¨ Mengenai suhu ruangan tempat kerja sebanyak 15 responden atau 30% 

menyatakan sangat nyaman, 22 responden atau 44% menyatakan cukup 

nyaman, 7 responden menyatakan kurang nyaman dan sisanya 

menyatakan cukup panas. 

¨ Keadaan tempat kerja cukup luas dan nyaman sebanyak 5 responden 

atau 10% menyatakan sangat luas dan nyaman, sebanyak 24 responden 

atau 48% menyatakan cukup nyaman, 16 responden menyatakan kurang 

nyaman dan sisanya tidak nyaman. 

¨ Keadaan suara yang ada disekitar tempat bekerja sebanyak 19 responden 

atau 38% menyatakan keadaan suara sekitar sangat tidak mengganggu, 
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sebanyak 18 atau 36% responden menyatakan cukup tidak mengganggu, 

13 responden atau 26% merasa mengganggu dan sisanya sangat 

mengganggu. 

¨ Untuk keamanan kerja sebanyak 15 responden atau 30% menyatakan 

sangat perlu, sebanyak 29 responden atau 58% menyatakan cukup perlu 

dan sebanyak 5 responden atau 10% menyatakan kerang perlu dan 

sisanya tidak perlu. 

¨ Kondisi ruangan kerja yang ada menunjang hasil kerja sebanyak 14 

responden atau 28% menyatakan sangat menunjang, sedangkan 

sebanyak 13 responden atau 26% menyatakan cukup menunjang dan 

sisanya sebanyak 1 responden atau 2% menyatakan kurang menunjang. 

¨ Mengenai penataan peralatan kerja sebanyak 2 responden atau 4% 

menyatakan sangat baik, sedangkan 11 responden atau 22% menyatakan 

cukup baik, 23 responden atau 46% menyatakan kurang baik dan sisanya 

menyatakan tidak baik. 

¨ Mengenai suara yang ada disekitea tempat kerja tidak mengganggu , 

sebanyak 1 responden atau 2% menyatakan sangat tidak mengganggu,  

sebanyak 31 responden atau 62% cukup tidak menngganggu dan sisanya 

mengganggu. 

 
 

5. Tanggapan responden terhadap persepsi upah 
Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan (Tabel IV 5), diketahui 
bahwa tanggapan responden terhadap persepsi upah yang diberikan 
perusahaan terhadao karyawan diketahui sebagai berikut. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
· Mengenai upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan, sebanyak 

16 responden atau 32% menyatakan sangat memenuhi, 29 responden atau 

58% menyatakan cukup memenuhi dan 5 responden sisanya kurang 

memenuhi 

· Untuk sistem pengupahan karyawan 18 responden atau 36% menyatakan 

sangat baik, 27 responden atau 54% menyatakan cukup baik dan 1 

responden atau 2% menyatakan kurang baik dan sisanya 4 responden 

menyatakan tidak baik. 

· Mengenai upah yang diterima sudah sesuai dengan hasil kerja yang 

mereka kerjakan sebanyak 11 responden atau 22%menyatakan sangat 

sesuai, 27 responden atau 54% menyatakan cukup sesuai dan 11 responden 

atau 22%menyatakan kurang sesuai dan 1 responden menyatakan tidak 

sesuai. 

· Upah yang dibayarkan perusahaan sudah mendorong pekerja untuk tetap 

bekerja pada perusahaan tersebut sebanyak 18 responden atau 2% 

menyatakan sangat mendorong mereka tetap bekerja ,28 responden atau 

35% menyatakan cukup dan 4 atau 8% responden menyatakan kurang. 

· Mengenai upah yang diterima karyawan sesuai yang diharapkan sebanyak 

14 responden atau 28% menyatakan  sangat sesuai, 28 responden atau 56% 

menyatakan cukup sesuai dan 8 responden atau 16% menyatakan kurang 

sesuai. 

· Mengenai sistem administrasi pengupahan sebanyak 13 responden atau 

26% menyatakan sangat sesuai dan 23 responden atau 46% menyatakan 

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



 lxii 

cukup sesuai, sebanyak 9 responden atau 18% menyatakan kurang sesuai 

dan sisanya kurang sesuai. 

· Upah yamg diberikan perusahaan sepadan dengan kemampuan kerja 

karyawan sebanyak 18 responden atau 36% menyatakan sangat sepadan, 

dan sebanyak 26 responden atau 52% menyatakan cukup sepadan dan 

sisanya 6 responden atau 12% menyatakan kurang sepadan. 

· Mengenai pembayaran upah perusahaan membayar selalu tepat waktu 

sebanyak 15 responden atau 30% menyatakan selalu tepat waktu dan 28 

responden atau 52% menyatakan sangat tepat waktu dan 2 responden atau 

4%  menyatakan kurang tepat waktu dan sisanya menyatakan tidak tepat 

waktu. 

· Upah yang diberikan perusahaan sesuai dengan standar gaji yang ada pada 

perusahaan lai sebanyak 11 responden atau 22% menyatakan sangat sesuai 

dengan standar gaji perusahaan lain, 30 responden atau 60% menyatakan 

cukup sesuai dan 2 responden atau 4% menyatakan kurang sesuai dengan 

gaji perusahaan lain dan sisanya menyatakan tidak sesuai. 

· Mengenai upah yang dibayarkan perusahaan mencerminkan rasa keadilan 

sebanyak 14 responden atau 28% menyatakan samgat mencerminkan 

keadilan, sebanyak 25 responden atau 50% menyatakan cukup 

mencerminkan rasa keadilan dan sisanya 11 responden atau 22% 

menyatakan kurang mencerminkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata 
responden menyatakan bahwa upah yang diberikan perusahaan terhadap 
karyawan sudah layak dan sesuai dengan keinginan karyawan ini terbukti 
kebanyakan responden merasa kebutuhan minimal mereka terpenuhi 
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kebanyakan mereka sudah merasa sesuai dengan standart upah yang ada. 
Sedikit responden yang menyatakan pengupahan dari perusahaan kurang baik 
dan tidak meperhatika kesejahteraan karyawan. 

  
6. Tanggapan Responden Terhadap Persepsi produktivitas. 
 Berdasarkan data yang terkumpul (Tabel IV.6) diketahui bahwa tanggapan 
responden terhadap persepsi produktivitas kerja 
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Berdasarkan tabel diats dapat dijelaskan sebagai berikut: 
· Mengenai hasil kerja memenuhi target yang telah ditetapkan 

perusahaan sebanyak 19 responden atau 38% menyatakan sangat 

memenuhi target yang ditetapkan perusahaan, 16 responden atau 32% 

menyatakan cukup memenuhi target 5 responden atau 10% 

menyatakan kurang memenuhi dan sisanya tidak memenuhi. 

· Setiap karyawan berusaha untuk memenuhi target yang ditetapkan 

perusahaan sebanyak 15 responden atau 30% menyatakan  selalu 

berusaha memenuhi target dan sebanyak 20 responden atau 40% 

menyatakan cukup berusaha dan 9 responden atau 18% menyatakan 

kurang berusaha memenuhi target dan sisanya tidak berusaha 

memenuhi. 

· Kualitas dari hasil kerja karyawan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan perusahaan sebanyak 14 responden atau 28% menyatakan 

sangat memenuhi standar, sebanyak 25 responden atau 50% meyatakan 

cukup memenuhi, 9 responden atau 18% menyatakan kurang 

memenuhi dan sisanya menyatakan tidak memenuhi.  

· Mengenai kemampuan karyawan menyelesaikan pekerjaan yang lebih 

cepat dari biasanya sebanyak 17 responden atau 34% menyatakan 

sangat mampu dan sebanyak  18 responden atau 36% menyatakan 

cukup mampu, sisanya sebanyak 11 responden   atau 22% menyatakan 

kurng mampu menyelesaikan lebih cepat da sisanya menyatakan tidak 

mampu. 
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· Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

sebanyak 16 responden atau 32% menyatakan sangat mampu 

menyelesaikan sangat mampu, sebanyak 22 responden atau 44% 

menyatakan cukup mampu menyelesaikan dan sebanyak 9   responden 

atau 18% menyatakan kurang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan dan sisanya menyatakan tidak 

mampu. 

· Mengenai tingkat kepuasan karyawan terhadap mutu atau kualitas hasil 

kerja sebanyak 18 responden atau 36%menyatakan sangat puas, 

sebanyak 26 responden atu 52% menyatakan cukup puas dan sebanyak   

3 responden atau 6% menyatakan kurang puas  dan sisanya 

menyatakan tidak puas terhadap  kwalitas kerja. 

· Fasilitas yang diberikan perusahaan  untuk menunjang pekerjaan 

sebanyak 18 responden atau 36% menyatakan sangat terpenuhi, 

sebanyak 26 responden atau 52% menyatakan cukup terpenuhi, 4 

responden atau 8% menyatakan kurang memenuhi dan sisanya 

sebanyak  2 responden atau 6% menyatakan kurang memenuhi. 

· Setiap karyawan berusaha meningkatkan kwalitas hasil kerja sebanyak     

29 responden atau 58% menyatakan selalu meningkatkan kwalitas, 

sebanyak  11 responden atau 22% menyatakan cukup meningkatkan 

kwalitas, sebanyak 9 responden atau 12% menyatakan kurang 

meningkatkan kwalitas dan sisanya tidak meningkatkan hasil kerja. 
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· Mengenai jumlah produksi yang dihasilkan setiap harinya 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 36  responden 

atau 72% menyatakan selalu meningkat, sebanyak 6 responden atau 

12% menyatakan cukup meningkat dan sebanyak 4 responden atau 8% 

menyatakan kurang meningkat dan sisanya menyatakan tidak 

meningkat. 

· Dalam meningkatkan kwalitas produksi, linkungan kerja yang ada 

mendukung dalam bekerja, sebanyak 36 responden atau 72% 

menyatakan  sangat mendukung, sebanyak 9 responden atau 18%     

menyatakan cukup mendukung dan sebanyak 3 responden atau 6% 

menyatakan kurang mendukung dalam bekerja dan sisanya 2 

responden menyatakan tidak mendukung. 

   
B. Analisa Inferensial 
1. Uji validitas 

Uji validitas  ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan dan 
kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Hasil pengukuran 
validitas dapat dilihat pada lampiran b1, b2, b3. Pengujian terdiri dari 3 item 
dari 30 pertanyaan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
kuesioner yang disebarkan layak untuk digunakan dalam penelitian ini . 

Berdasarkan perhitungan validitas terhadap kuesioner faktor kondisi kerja, 
persepsi upah terhadap persepsi produktivitas kerja diperoleh jawaban bahwa 
hasil penyebaran kuesioner semuanya dinyatakan valid karena korelasi antara 
variabel-variabelnya lebih besar dari r tabel = 0.297 pada taraf signifikasi 0,05 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 

TABEL IV.7 
UJI VALIDITAS VARIABEL KONDISI KERJA 

No R xy r tabel Status 
1 
2 
3 
4 

0.622 
0.398 
0.597 
0.749 

0.297 
0.297 
0.297 
0.297 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.484 
0.403 
0.595 
0.602 
0.593 
0.677 

0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 

Valid 
 Valid 
Valid  
Valid  
Valid  
Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

TABEL IV. 8 
UJI VALIDITAS VARIABEL PERSEPSI UPAH 

No Rxy r tabel status 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.426 
0.737 
0.640 
0.299 
0.702 
0.534 
0.817 
0.562 
0.704 
0.685 

0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
 

TABEL  IV.9 
UJI VALIDITAS VARIABEL PERSEPSI PRODUKTIVITAS 
No Rxy r tabel status 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0.711 
0.664 
0.711 
0.664 
0.711 
0.664 
0.652 
0.572 
0.528 
0.711 

0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 
0.297 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 
2. Uji Reliabilitas 

Uji rebilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu hasil pengukuran 
tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap  gejal 
yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji ini dilakukan 
terhadap data yang telah diuji kesahihanya. Dari uji rebilitas dapat diketahui 
bahwa besarnya koefisien keadaan masing-masing variabel sebagai berikut: 
(lihat lampiran C1 C2, C3) 
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TABEL IV. 10 
UJI RELIABILITAS 

No Variabel Koefisien 
Reliabilitas 

R tabel Status 

1 
2. 
3. 

1..Kondisi kerja 
2. Persepsi upah 
3.Persepsi persepsi 
produktivitas 

0.6444 
0.7875 
0.9052 

0.297 
0.297 
0.297 

Reabel 
Reabel 
Reabel 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh koefisien reliabilitas > 
r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan telah 
memenuhi syarat reliabilitas. 

3. Analisa korelasi Rank Spearman 

Analisa korelsasi rank spearman digunakan untuk mengetahui keterkaitan 
antar faktor kondisi kerja dan persepsi upah dengan persepsi produktivitas 
kerja. 
 

TABEL IV 11 
KOEFISIEN KORELASI RANK SPERMAN 

FAKTOR KONDISI KERJA DENGAN PERSEPSI PRODUKTIVITAS 
Variabel X1 Y 

X1  0.630 
Y 0.630  

Sumber: Data primer yang diolah 
Dari tabel diatas ditunjukan bahwa variabel persepsi upah (x1) mempunyai 
nilai korelasi dengan variabel persepsi produktivitas kerja (Y) sebesar 0.630 . 
Ini bearti bahwa faktor persepsi upah dengan persepsi produktivitas 
mempunyai keterkaitan yang sangat kuat yaitu sebesar 0.630 

TABEL IV.12 
KOEFISIEN KORELASI RANK SPEARMAN 

HUBUNGAN PERSEPSI UPAH DENGAN PERSEPSI PRODUKTIVITAS 
Variabel X2 Y 

X2 - 0.803 
Y 0.803 - 

 
Dari tabel diatas ditunjukan bahwa variabel persepsi upah (X2) mempunyai 
nilai korelasi dengan kepuasan (Y) sebesar 0.803 Ini bearti bahwa persepsi 
upah dengan kepuasan kerja mempunyai keterkaitan yang kuat yaitu sebesar 
0.803 

4. Uji Hipotesis Parsial (t tes) 

a. Uji Hipotesis Parsial variabel kondisi kerja (X1) 

1) Menyusun formula H0 dan H1 
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H0 : P1 = 0 
Artinya variabel kondisi kerja tidak mempunyai keterkaitan yang 
signifikan dengan persepsi produktivitas kerja 
H1 : P ¹ 0 
Artinya variabel kondisi kerja mempunyai keterkaitan yang signifikan 
dengan persepsi produktivitas. 

 2). Taraf signifikansi 
 a = 0.5 %  n = 50 
t tabel = (a / 2) df = n-2 
Dengan demikian nilai t tabel :  
t (0.025 ; 50) = 2,01 

 3). Kriteria pengujian 
H0 diterima bila : -2,01 < t hitung < 2,01 
H0 ditolak bila : t hitung < -2,01 atau t hitung > 2,01 
 
 
 
 

 
Daerah H0 

    Diterima 

 
 
 Daerah H0 ditolak    Daerah H0 ditolak 

  - 2.01    2.01     
 4). Perhitungan 

Dari hasil perhitungan korelasi parsial variabel kondisi kerja diperoleh t 
hitung sebesar 5.62039 

 5). Kesimpulan  
Dari perhitungan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t hitung lebih 
besar dari t tabel yaitu 5,62039 > 2,01 
Dengan demikian H0 ditolak yang berarti secara parsial variabel 
kondisi kerja mempunyai keterkaitan yang signifikan dengan persepsi 
produktivitas. 

b. Uji hipotesis parsial variabel  persepsi upah 

1). Menyusun Formula h0 dan H1 
H0 : P1 =0 
Artimya variabel persepsi upah tidak mempunyai keterkaitan yang 
signifikan dengan persepsi produktivitas 
H1 :p =0 
Artinya variabel persepsi upah mempunyai keterkaitan yang signifikan 
dengan persepsi produktivitas. 

2). Taraf signifikasi 
a = 0.5%   n = 50 
t tabel = t (a/2 ) df = n-2 

3). Kriteria pengujian 
H0 diterima bila : -2,01 < t hitung < 2,01 
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H0 ditolak bila : t hitung < -2,01 atau t hitung > 2,01. 
  
 
    Daerah H0  
    diterima 
DaerahH0 ditolak      Daerah Ho ditolak 

 
  -2.01    2.01 
4). Perhitungan  

Dari hasil perhitungan korelasi parsial variabel persepsi upah diperoleh 
t hitung sebesar 9.33480 

5). Kesimpulan dari perhitungan tampak bahwa nilai t hitung lebih besar 
dari t tabel yaitu 9.33480 > 2,01 

Dengan demikian H0 ditolak yang bearti bahwa secara parsial variabel 
persepsi upah mempunyai keterkaitan yang signifikan dengan persepsi 
produktivitas 

5. Perhitungan nilai t 

Korelasi antara X1 terhadap Y sebesar rxy1 = 0.630 dimasukan dalan rumus t 
menghasilkan sebesar 5.62039 
Korelasi antar X2 terhadap Y sebesar Rxy2 = 0.803 dimasukan dalam rumus t 
menghasilkan sebesar 9.33480 
Dari kedua korelasi Rank spearman dapat disimpulkan bahwa korelasi antara  
persepsi upah dengan persepsi produktivitas karyawan (rxy) lebih besar 
hubunganya dari pada korelasi antara kondisi kerja dengan persepsi 
produktivitas karyawan rxy1. Hal ini terbukti dari hasil uji t2 > t1 atau 
9,33480 > 5,062039. 

 

 

 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengumpulan data melalui kuisioner terhadap 50 karyawan Karya Indah Sukoharjo, 
setelah dianalisis maka analisis hubungan kondisi kerja, persepsi upah dengan persepsi 
produktivitas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Analisis Diskriptif. 

a. Dari hasil kuisioner mengenai kondisi kerja yang dilakukan yang 

terdiri dari penerangan, suhu udara, suara bising, ruang gerak, dan 
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keamanan kerja, rata-rata jawaban responden menyatakan cukup puas 

dengan keadaan kondisi kerja yang ada dalam perusahaan.   

b. Dari hasil kuisioner mengenai persepsi upah yang terdiri dari jumlah 

upah. sistem pembayaran, waktu pembayaran, rasa keadilan, rata-rata 

responden menyatakan cukup puas dengan kebijakan pengupahan yang 

dilakukan perusahaan. 

c. Dari hasil kuisioner mengenai persepsi produktivitas karyawan 

diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap persepsi 

produktivitas karyawan cukup tinggi   

d. Hubungan antara kondisi kerja dengan persepsi produktivitas terdapat 

hubungan yang signifikan di perusahaan tegel Karya Indah Sukoharjo, 

ini berarti kondisi kerja yang baik akan mampu mendorong tercapainya 

produktivitas kerja sehingga akan mudah dalam pencapaian tujuan 

perusahaan yaitu mendapatkan pendapatan yang optimal 

e. Hubungan antara persepsi upah dengan persepsi produktivitas 

karyawan terdapat keterkaitan yang signifikan di perusahaan Tegel 

Karya Indah Sukoharjo, ini berarti hubungan antara persepsi upah dan 

persepsi produktivitas sangat erat dengan pemberian upah yang 

memadai dan adil akan menjadiakan karyawan bekerja dengan baik 

sehingga akan tercapai produktivtas karyawan yang tinggi 

mengakibatkan pula keuntungan perusahaan. 

 

2. Berdasarkan analisis Inferensial 
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a. Variabel kondisi kerja mempunyai nilai korelasi (rs) dengan variabel 

persepsi produktivitas karyawan sebesar 0,630 ini berarti keterkaitan 

antara variabel kondisi kerja dengan persepsi produktivitas tergolong  

kuat. 

b. Variabel persepsi upah mempunyai nilai korelasi dengan variabel 

persepsi produktivitas karyawan sebesar 0,803 ini berarti keterkaitan 

antara variabel persepsi upah dengan variabel persepsi produktivitas 

karyawan tergolong sangat kuat. 

c. Terdapat keterkaitan yang signifikan antara faktor kondisi kerja 

dengan persepsi produktivitas karyawan pada perusahaan tegel Karya 

Indah, hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung (5.62039) > t tabel 

(201) sehingga hipotesis yang menyatakan adanya keterkaitan antara 

kondisi kerja dengan persepsi produktivitas telah terbukti. 

d. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi upah 

dengan persepsi produktivitas karyawan , hal ini dapat diketahuidari 

nilai t hitung (9.33480) sehingga hipotesis yang menyatakan adanya 

keterkaitan antara variabel persepsi upah dengan persepsi produktivitas 

telah terbukti. 

e. Koerasi antara kondisi kerja terhadap persepsi produktivitas karyawan 

dimasukan dalam runus t menghasilkan sebesar 5.62039 dan korelasi 

antara variabel persepsi upah terhadap persepsi produktivitas karyawan 

dinasukan dalam rumus t menghasilkan sebesar 9.33480, dari kedua 

korelasi dapat disimpulkan bahwa korelasi antara persepsi upah 
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dengan persepsi produktivitas karyawan lebih besar hubunganya dari 

pada korelasi antara kondisi kerja dengan persepsi produktivitas 

karyawan. Hal ini terbukti dari hasil t2>t1 atau 9.33480> 5.062039. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan pada analisis data, maka penulis dapat memberikan  saran 

sebagai berikut : 

1. Karena persepsi upah mempunyai keterkaitan yang paling kuat terhadap 

persepsi produktivitas karyawan maka pimpinan perusahaan harus selalu 

memperhatikan upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan, upah 

harus mencerminkan rasa keadilan bagi karyawan sesuai dengan 

kemampuan dan ketrampilan mereka, juga harus selalu mengikuti 

perkembangan keadaan pengupahan disekitarnya untuk mencegah 

karyawan lari ke perusahaan lain 

2. Kondisi kerja juga mempunyai hubungan dengan persepsi produktivitas 

karyawan sehingga pimpinan perusahaan harus selalu memperhatikan 

kondisi kerja untuk menunjang kelancaran karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaanya, menampung  dan meminta pendapat kepada karyawan karena 

merekalah yang tahu kebutuhan akan kondisi kerja yang mereka inginkan 

guna menunjang kelancaran bekerja. Penaataan peralatan pekerjaan dibuat 

sebaik mungkin dengan memenata berurutan sesuai dengan urutan 

pekerjaan sehingga mepersingkat waktu penyelesaian. 
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