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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Perusahaan

Mula-mula CV. Tahu Barokah Pati didirikan pada tahun 1985,

merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi tahu di Pati. Usaha Tahu

“Barokah” Pati merupakan perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh Bapak

Imam Muwwafik yang berlokasi di Desa Pundenrejo Kabupaten Pati.

Bapak Imam Muwwafik selaku pemilik dan sekaligus pimpinan

perusahaan pada saat itu menangkap suatu celah peluang usaha di bidang

produksi pangan berupa tahu tersebut kemudian atas dukungan keluarga Bapak

Sukarwi, industri tahu yang diproduksinya menjadi semakin laku

pemasarannya, banyak manfaatnya, begitu juga tanggapan masyarakat luas.

Walaupun dengan tenaga kerja/karyawan yang sederhana, CV. Tahu

Barokah Pati semakin lama semakin mengalami kemajuan. Perkembangannya

sampai saat ini cukup baik, ini terbukti dari pelanggan dan konsumen yang

meningkat. Selain itu juga pemasaran tahu hasil produksinya kian meluas, di

wilayah Kabupaten Pati, sehingga kedua hal itu dapat dijadikan tolok ukur

suatu perkembangan industri. Disamping itu, seiring dengan perkembangan

dunia praktik usaha, maka CV. Tahu Barokah Pati juga telah merombak

pengelolaan usaha dari konservatif ke manajemen modern. Usaha ini dilakukan
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untuk mempertahankan eksistensi perusahaan sebagai perusahaan yang telah

berkembang untuk tetap memproduksi tahu sebagai makanan terbuat dari bahan

kedele.

4.1.2. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sebagaimana perusahaan-perusahaan yang lain, CV. Tahu Barokah Pati

juga didirikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau laba (profit

oriented) dari pengolahan bahan baku keselai menjadi tahu yang menjadi jenis

makanan yang sangat memasyarakat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk

mendapatkan nilai tambah dari bahan kedele dengan usaha produksi yang

dilaksankaan menjadi mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, sedangkan tujuan

yang lain yaitu tujuan yang mempunyai nilai sosial (social budget) perusahaan

adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sekitarnya serta

membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan

mengurangi pengangguran.

4.1.3. Lokasi Perusahaan

CV. Tahu Barokah Pati mengambil lokasi di desa Pundenrejo

Kabupaten Pati sebagai tempat produksi dan sekaligus tempat pemasaran

produk. Letaknya yang strategis menjadikan posisi ini benar-benar menjadikan

suatu potensi bagi pengembangan usaha. CV. Tahu Barokah Pati mengambil

lokasi tersebut karena adanya berbagai pertimbangan antara lain berikut ini.
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4.1.3.1. Lokasi perusahaan sangat strategis, karena terletak di tengah

kota Pati.

4.1.3.2. Banyaknya tenaga kerja yang dapat diserap disekitar daerah

tersebut sehingga biaya tenaga kerja tidak terlalu tinggi.

4.1.4. Keorganisasian

CV. Tahu Barokah Pati adalah perusahaan yang dipimpin oleh seorang

pimpinan yang merangkap sebagai pemilik usaha. Tenaga kerjanya untuk staf

dan bagian produksi sebagai besar berasal dari daerah Pati sendiri dengan

mengutamakan akan kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia praktik usaha, maka mau

tidak mau perusahaan harus menerapkan manajemen modern dalam

pengelolaannya. Disinilah letak pentingnya adanya struktur organisasi, untuk

mengelola usaha industri tahu secara efektif dan efisien, sehingga laba

maksimal yang akan dicapai dapat terpenuhi secara optimal. Struktur organisasi

yang secara skematis akan menggambarkan hubungan kerja sama bagian-

bagian atau orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha untuk

mencapai tujuan bersama. Keorganisasian CV. Tahu Barokah Pati memiliki

sistem organisasi garis dengan alasan jumlah karyawan sedikit, pemilik

perusahaan menjadi pimpinan tertinggi dan instruksi organisasi lebih sederhana.

Keorganisasian CV. Tahu Barokah Pati ini dibagi dalam satuan yang

bulat pada tingkat-tingkat jenjang yang diperlukan wewenang dari pucuk
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pimpinan mengalir secara langsung kepada pejabat yang memimpin satuan-

satuan organisasi menurut jenjang organisasi. Masing-masing kepala satuan

memegang wewenang bulat dan memikul tanggung jawab penuh mengenai

segala hal  yang termasuk bidang kerja satuannya. Semua karyawan dari satuan

tersebut menerima perintah dan petunjuk langsung dari pimpinan satuan serta

tanggung jawab penuh kepala bagian. Dari gambar struktur organisasi tersebut,

masing-masing bagian mempunyai tugas sebagai berikut ini.

4.1.4.1. Pimpinan

Bertugas sebagai pemimpin pabrik dan harus mengetahui

kondisi perusahaan setiap saat, serta harus mampu mengestimasikan

kemungkinan yang akan terjadi setiap saat.

4.1.4.2. Kepala Bagian Produksi

Bertugas memimpin bidang operasional produksi agar tetap

berjalan lancar dan baik, serta mengawasi kinerja karyawan, agar

bekerja dengan baik. Kepala Bagian ini dibantu mandor untuk

mengawasi karyawan bagian pencucian, karyawan bagian penggilingan,

karyawan bagian memasak kedelai serta karyawan bagian pencetakan.

4.1.4.3. Kepala Bagian Penjualan dan Pemasaran

Bertugas memimpin bidang penjualan dan pemasaran usaha

tahu yang sudah siap untuk dipasarkan agar dapat maju dan berkembang

dengan distribusi secara luas.
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4.1.4.4. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Bertugas mengelola dokumen dan finansial dengan baik, agar

jalannya aliran kas perusahaan dapat berjalan lancar.

4.1.5. Manajemen Perusahaan

Bidang manajemen yang akan dipaparkan dan dikaji secara umum, yang

meliputi bidang Produksi, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Pemasaran.

Ketiga hal tersebut akan dipaparkan lebih jelas dibawah ini.

4.1.5.1. Bidang Produksi

Untuk memproduksi tahu digunakan bahan baku pokok yaitu

kedele. Jenis kedele terdiri atas 4 macam yaitu: kedele kuning, kedele

hitam, kedele coklat dan kedele hijau. Para pengrajin tahu biasanya

memakai kedele kuning sebagai bahan baku utama. Pengrajin tahu

biasanya menggunakan kedele kuning, akan tetapi juga kedele jenis lain,

terutama kedele hitam. Kedele berbiji besar bila bobot 100 bijinya lebih

dari 13 gram, kedele berbiji sedang bila bobot 100 bijinya antara 11 - 13

gram dan kedele berbiji kecil bila bobot 100 bijinya antara 7 -11 gram.

Biji kedele yang dipakai oleh para pengrajin untuk membuat tahu harus

di kupas lebih dahulu dan biji kedele tahu digiling sesudah biji kedele di

rendam sekitar 7 jam lebih dahulu. Alat perontok biji kedele dapat

digerakkan dengan listrik maupun dengan penset tergantung persediaan

listrik di Sentra dari PLN.
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Syarat mutu kedele untuk memproduksi tahu kualitas pertama

adalah sebagai berikut : (a) Bebas dari sisa tanaman (kulit palang,

potongan batang atau ranting, batu, kerikil, tanah atau biji-bijian), (b)

Biji kedele tidak luka atau bebas serangan hama dan penyakit, (3) Biji

kedele tidak memar dan (4) Kulit biji kedele tidak keriput.

Bahan baku untuk membuat tahu kualitas tinggi adalah kedele

putih berbiji besar-besar. Kemudian perlu juga asam cuka (kadar 90 %)

yang dipakai sebagai campuran sari kedele agar dapat menggumpal

menjadi tahu. Selain asam cuka dapat juga di pakai batu tahu (CaSo4)

atau sulfat kapur yang telah di bakar dan ditumbuk dibuat tepung.

Dalam seluruh proses produksi tahu air bersih amat penting, baik untuk

mencuci, merendam maupun untuk membuat sari kedele. Kalau

pengrajin ingin membuat tahu kuning perlu menambah kunyit yang

telah diparut dan diperas. Untuk menambah rasa asin, misalnya dapat

menambah garam, untuk menambah rasa wangi sari kedele dicampur,

misalnya dengan bubuk ketumbar, jintan, kapol, cengkeh, pala atau

bahan-bahan dari ramu-ramuan lain. Pengrajin dapat pula membeli

bubuk wangi buatan, misalnya bubuk buatan Cina. Tahu yang dihasilkan

adalah jenis tahu besar, tahu kecil, tahu jumbo juga memproduksi

keripik tahu.
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4.1.5.2. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang SDM menitikberatkan pada pemberdayaan tenaga kerja

yang hanya dimulai dari pelatihan dan pemeliharaan hubungan

relasional yang baik antara sesama karyawan yang saat ini berjumlah

140 orang. Pemberian kompensasi juga diberikan dengan standar gaji

diatas UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), yang kesemuanya itu

terintegrasi secara imbang sesuai dengan irama kerja, dapat upaya

mencapai tujuan organisasi.

Tenaga kerja usaha kecil tahu sebagian besar terdiri dari

anggota keluarga para pemilik usaha tersebut, yaitu saudara dan anak

para pemilik. Tingkat pendidikan umumnya relatif rendah sampai

Sekolah Dasar, sedangkan keterampilan yang di miliki di peroleh dari

pengalaman setelah lama bekerja pada perusahaan kecil tahu.

Berdasarkan perhitungan tenaga kerja satu pengrajin mampu

memproduksi 3 kwintal kedele menjadi tahu sehari.

4.1.5.3. Bidang Keuangan

Bidang ini ditilik dari perannya bagi perusahaan memegang

kendali vital bagi kelangsungan perusahaan, sehingga bila sektor ini

tumbang, maka sudah dapat dipastikan perusahaan tersebut tinggal

menghitung hari untuk gulung tikar, oleh karena itu sektor Usaha Tahu

“Barokah” Pati benar-benar memperhatikannya dengan sungguh-

sungguh. Perhatian tersebut, dilihat pada hasil penjualan dan biaya yang
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harus dikeluarkan serta persediaan bahan baku dan bahan pembantu

lainnya yang digunakan untuk produksi. Dimana saat ini sumber dana

operasional ditentukan oleh hasil penjualan yang berhasil diterima

perusahaan yang bersangkutan supaya mampu mencukupi kebutuhan

dana serta cukup untuk menanggung beban biaya kompensasi tenaga

kerja. Bagian lain dari sisi keuangan adalah aliran kas berupa modal

kerja, diharapkan dengan dukungan modal yang ada, maka proses

produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sistem pembukuan CV.

Tahu Barokah Pati ini adalah dengan memberikan nota pada tiap

pembelian baik secara individu maupun pembelian grosir sebagai

pedagang yang telah menjadi langganan untuk kemudian dicatat dalam

pembukuan, baik yang sifatnya hasil penjualan maupun biaya-biaya

yang harus dikeluarkan atas usaha produksi tahu tersebut sebagai

laporan keuangan.

4.1.5.4. Bidang Pemasaran

Bidang ini secara umum meliputi sisi pasar dipandang dari

produk, harga, distribusi dan promosi. Mengenai produk, CV. Tahu

Barokah Pati Pati telah jelas hanya memproduksi tahu sebagai salah satu

makanan yang sangat memasyarakat terbuat dari bahan kedele,

sedangkan harga telah ditentukan perusahaan, untuk distribusi di

perusahaan ini menggunakan retailler sebagai saluran distribusi yang

panjang dan boros sehingga pelanggan dapat terpuaskan dan hasil
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produksi tahu cepat sampai ke konsumen. Untuk promosi, menggunakan

pendekatan humanistik, dengan harapan agar hubungan produsen dan

konsumen dapat akrab dan berjalan secara kekeluargaan, sehingga

dengan begitu tujuan organisasi dan tujuan pribadi antar produsen dan

konsumen dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang.

4.1.6. Proses Produksi Tahu

Tahap dalam proses produksi tahu adalah sebagai berikut ini

a. Kedele dipilih dengan penampi untuk memilih biji kedele besar. Kemudian

di cuci serta direndam dalam air besar selama 6 jam.

b. Setelah di rendam di cuci kembali sekitar 1/2 jam.

c. Setelah di cuci bersih kedele di bagi-bagi diletakkan dalam ebleg terbuat

dari bambu atau plastik.

d. Selanjutnya kedele giling sampai halus, dan butir kedele mengalir dengan

sendirinya kedalam tong penampung.

e. Selesai digiling langsung direbus selama 15 - 20 menit mempergunakan

wajar dengan ukuran yang besar-besar . Sebaiknya jarak waktu antara

selesai digiling dan dimasak jangan lebih dari 5 - 10 menit, supaya kualitas

tahu menjadi baik.

f. Selesai di masak bubur kedele diangkat dari wajan ke bak/tong untuk

disaring menggunakan kain belacu atau mori kasar yang telah di letakkan

pada sangkar bambu. Agar bubur dapat di saring sekuat-kuatnya diletakkan

sebuah papan kayu pada kain itu lalu ada satu orang naik di atasnya dan
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menggoyang-goyang, supaya terperas semua air yang masih ada pada bubur

kedele. Limbah dari penyaringan berupa ampas tahu. Kalau perlu ampas

tahu diperas lagi dengan menyiram air panas sampai tidak mengandung sari

lagi. Pekerjaan penyaringan di lakukan berkali-kali hingga bubur kedele

habis.

g. Air sampingan yang tertampung dalam tong warna kuning atau putih adalah

bahan yang akan menjadi tahu. Air saringan di campur dengan asam cuka

untuk menggumpalkan. Sebagai tambahan asam cuka dapat juga air kelapa

atau cairan whey (air sari tahu bila tahu telah menggumpal) yang telah di

eramkan maupun bubuk batu tahu (sulfat kapur)

h. Gumpalan atau jonjot putih yang mulai mengendap itulah yang nanti

sesudah di cetak menjadi tahu. Air asam yang masih ada dipisahkan dari

jonjot-jonjot tahu dan disimpan, sebab air asam cuka masih dapat digunakan

lagi. Endapan tahu dituangkan dalam kotak ukuran misalnya 50 x 60 cm 2

dan sebagai alasnya di hamparkan kain belacu. Adonan tahu kotak dikempa,

sehingga air yang masih tercampur dalam adonan tahu itu terperas habis.

Pengempaan dilakukan sekitar 1 menit, adonan tahu terbentuk kotak, yang

sudah padat, di potong-potong, misalnya dengan ukuran 6 x 4 cm 2,

sebelum menjadi tahu siap di jual.
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4.2. Penyajian Data

4.2.1. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah di CV. Tahu Barokah Pati sampel

dalam penelitian ini yaitu 58 responden.

Penelitian pengaruh pelatihan, motivasi, dan disiplin terhadap

produktivitas kerja karyawan CV. Tahu Barokah Pati dilakukan terhadap 58

responden. Adapun karakteristik jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir,

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1. Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil kuesioner pada responden yakni 58 karyawan

mengenai karakteristik jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan Responden Prosentase

Wanita

Laki-Laki

20

38

34,8%

65,2%

Jumlah 58 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah 2017 (Lampiran 12).

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui hasil sebaran kuesioner

menunjukkan jenis kelamin laki-laki mempunyai persentase tinggi
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sebanyak 38 (65,2%) (38 orang dari 58 responden), sedangkan responden

jenis kelamin wanita sebanyak 20 responden (34,8%).

2. Karyawan Menurut Kelompok Umur

Umur seseorang dapat mempengaruhi hasil kerja seseorang. Pada

umumnya seseorang yang berumur menjelang 30 tahun, masih kurang

pengalaman, sehingga masih membutuhkan waktu guna menyelesaikan

berbagai persoalan yang dihadapi dalam bekerja. Seseorang yang berusia di

atas 40 tahun pada umumnya telah mempunyai banyak pengalaman dalam

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam bekerja. Kenyataan

ini sebanding dengan  semangat dalam bekerja dalam meraih prestasi serta

kematangan secara emosional. Karyawan yang berstatus CV. Tahu Barokah

Pati yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 58

orang. Data responden menurut kelompok umur secara lengkap dapat

dilihat dalam Tabel 4.3 berikut ini. Berdasarkan hasil kuesioner pada

responden akni 58 karyawan mengenai karakteristik umur, dapat dilihat

pada tabel berikut ini.



68

Tabel 4.2

Karyawan Berdasarkan Kelompok Umur

Keterangan Responden Prosentase

18-25 tahun

26-35 tahun

36-45 tahun

46-55 tahun

6

12

20

20

10,3%

20,7%

34,5%

34,5%

Jumlah 58 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah 2017 (Lampiran 12).

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa dari 58 orang karyawan CV.

Tahu Barokah Pati, sebagian besar telah berusia 36-45 tahun sebanyak 20

responden (34,5%) dan 46-55 tahun sebanyak 20 responden (34,5%).

Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tersebut

mempunyai berpengalaman, sehingga mereka pada umumnya mempunyai

kinerja yang cenderung baik. Hal ini menunjukkan pengalaman mereka

dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi telah begitu

banyak, sehingga bila dilihat dari segi pelatihan mereka relatif baik.

3. Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas pendidikan mengacu kualitas proses dan kualitas produk.

Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang juga sangat

dipengaruhi masukannya) jika proses belajar-mengajar berlangsung secara
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efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna,

ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, dan prasarana) yang

memadai.

Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam

kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya

mengetahui sesuatu, melainkan dapat melakukan sesuatu yang fungsional

untuk kehidupannya. Dikaitkan dengan penelitian ini dapat dijelaskan

bahwa mutu pendidikan karyawan dikatakan tinggi bila ia dapat melakukan

tugas yang dihadapinya. Dengan demikian, tingkat pelatihan pemahaman

karyawan terhadap tugas yang dihadapi dapat dijadikan alat untuk

mengukur kualitas pendidikannya.

Hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan

khususnya dunia kerja. Jadi, pendidikan karyawan dikatakan mempunyai

kualitas tinggi bila sesuai atau relevan dengan tugas yang dihadapinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan karyawan CV.

Tahu Barokah Pati terendah adalah, SLTP dan tertinggi adalah D3. Data

karyawan menurut tingkat pendidikan secara lengkap dapat dilihat dalam

Tabel 4.3  berikut ini.



70

Tabel 4.3

Karyawan Berdasarkan Kelompok Tingkat Pendidikan

Keterangan Responden Prosentase

SLTP

SLTA

D3

S1

15

25

11

7

25,9%

43,1%

19,0%

12,1%

Jumlah 58 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah 2017 (Lampiran 12)

Tabel 4.3 memperhatikan bahwa dari 58 orang karyawan, tingkat

pendidikan terbanyak ada 25 orang atau 43,1% mempunyai tingkat

pendidikan SLTP sebanyak 15 orang atau sebesar 25,9% mempunyai

tingkat pendidikan 25,9%. D3 sebanyak 11 orang (19,0%), dan S1

sebanyak 7 orang (12,1%). Dengan demikian, para karyawan tersebut

cenderung mempunyai kinerja yang relatif baik.

4.2.2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel

4.2.2.1. Variabel Motivasi

Motivasi merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan

kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Adapun tanggapan

responden terhadap motivasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 4.4

Frekuensi Variabel Motivasi

No
Pertanyaan

STS TS RR S SS Total

1 Butir 1
jmh 1 1 6 27 23 58

% 1,7% 1,7% 10,3% 46,6% 39,7% 100,0%

2 Butir 2
jmh 1 10 21 13 13 58

% 1,7% 17,2% 36,2% 22,4% 22,4% 100,0%

3 Butir 3
jmh 1 4 8 36 9 58

% 1,7% 6,9% 13,8% 62,1% 15,5% 100,0%

2 Butir 2
jmh 1 1 1 36 19 89

% 1,7% 1,7% 1,7% 62,1% 32,8% 100,0%

3 Butir 3
jmh 1 2 3 38 14 89

% 1,7% 3,4% 5,2% 65,5% 24,1% 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah (Lampiran 13)

Berdasarkan tabel 4.4, terlihat frekuensi hasil jawaban 58 responden

yakni karyawan CV. Tahu Barokah Pati atas variabel motivasi pada tiap

butirnya. Hasil jawaban pertanyaan butir 1 terdapat persentase tertinggi pada

skor 4 (Setuju) sebanyak 27 responden (46,6%), pertanyaan butir 2 terdapat

persentase tertinggi pada skor 3 (Ragu-Ragu) sebanyak 21 responden (36,2%).

Pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 36

responden (62,1%). Pertanyaan butir 4 terdapat persentase tertinggi pada skor 4

(Setuju) sebanyak 36 responden (62,1%). Pertanyaan butir 5 terdapat persentase

tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 38 responden (65,5%).



72

4.2.2.2. Variabel Pengalaman kerja

Pengalaman Kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta

ketrampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja

dan dari tingkat pengetahuan serta ketrampilan yang dimilikinya. Adapun

tanggapan responden terhadap pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel 4.5

Frekuensi Variabel Pengalaman Kerja

No
Pertanyaan

STS TS RR S SS Total

1 Butir 1
jmh 1 1 2 9 45 58

% 1,7% 1,7% 3,4% 15,5% 77,6% 100,0%

2 Butir 2
jmh 1 1 5 28 23 58

% 1,7% 1,7% 8,6% 48,3% 39,7% 100,0%

3 Butir 3
jmh 1 2 2 19 34 58

% 1,7% 3,4% 3,4% 32,8% 58,6% 100,0%

2 Butir 2
jmh 1 3 11 27 16 58

% 1,7% 5,2% 19,0% 46,6% 27,6% 100,0%

3 Butir 3
jmh 1 1 3 33 20 58

% 1,7% 1,7% 5,2% 56,9% 34,5% 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah (Lampiran 14)

Berdasarkan tabel 4.5, terlihat frekuensi hasil jawaban 58 responden

yakni karyawan CV. Tahu Barokah Pati atas variabel pengalaman kerja pada
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tiap butirnya. Hasil jawaban pertanyaan butir 1 terdapat persentase tertinggi pada

skor 5 (Sangat Setuju) sebanyak 45 responden (77,6%), pertanyaan butir 2

terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 28 responden

(48,3%), pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi pada skor 5 (Sangat

Setuju) sebanyak 34  responden (58,6%), pertanyaan butir 4 terdapat persentase

tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 27 responden (46,6%), pertanyaan butir

5 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 33 responden

(56,9%).

4.2.2.3. Variabel Disiplin kerja

Disiplin kerja adalah sebagai sikap mental tercermin dalam perbuatan

atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan

(obedience) terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan

pemerintah atau etik norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk

tujuan tertentu. Adapun tanggapan responden terhadap variabel disiplin kerja

sebagai berikut ini.
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Tabel 4.6

Frekuensi Variabel Disiplin Kerja

No
Pertanyaan

STS TS RR S SS Total

1 Butir 1
jmh 1 1 2 21 33 58

% 1,7% 1,7% 3,4% 36,2% 56,9% 100,0%

2 Butir 2
jmh 2 21 3 23 9 58

% 3,4% 36,2% 5,2% 39,7% 15,5% 100,0%

3 Butir 3
jmh 1 3 2 36 16 58

% 1,7% 5,2% 3,4% 62,1% 27,6% 100,0%

2 Butir 4
jmh 1 2 6 36 13 58

% 1,7% 3,4% 10,3% 62,1% 22,4% 100,0%

3 Butir 5
jmh 4 11 6 20 17 58

% 6,9% 19,0% 10,3% 34,5% 29,3% 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah (Lampiran 15)

Berdasarkan tabel 4.6, terlihat frekuensi hasil jawaban 58 responden

yakni karyawan CV. Tahu Barokah Pati atas variabel disiplin kerja pada tiap

butirnya. Hasil jawaban pertanyaan butir 1 terdapat persentase tertinggi pada

skor 5 (Sangat Setuju) sebanyak 33 responden (56,9%), pertanyaan butir 2

terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 23 responden

(39,7%), pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi pada skor 5 (Sangat

Setuju) sebanyak 36 responden (62,1%), pertanyaan butir 4 terdapat persentase

tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 36 responden (62,1%), pertanyaan butir
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5 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 20 responden

(34,5%).

4.2.2.4. Variabel Produktivitas Kerja Karyawan

Produktivitas kerja karyawan adalah sikap mental yang selalu

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari

hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Adapun tanggapan

responden terhadap variabel kinerja adalah sebagai berikut ini.

Tabel 4.7

Frekuensi Variabel Produktivitas Kerja Karyawan

No
Pertanyaan

STS TS RR S SS Total

1 Butir 1
jmh 1 1 3 41 12 58

% 1,7% 1,7% 5,2% 70,7% 20,7% 100,0%

2 Butir 2
jmh 1 1 3 28 25 58

% 1,7% 1,7% 5,2% 48,3% 43,1% 100,0%

3 Butir 3
jmh 1 1 2 40 14 58

% 1,7% 1,7% 3,4% 69,0% 24,1% 100,0%

3 Butir 4
jmh 1 1 1 34 21 58

% 1,7% 1,7% 1,7% 58,6% 36,2% 100,0%

Sumber : Data primer yang diolah (Lampiran 15)
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Berdasarkan tabel 4.7, terlihat frekuensi hasil jawaban 58 responden

yakni karyawan di CV. Tahu Barokah Pati atas variabel produktivitas kerja pada

tiap butirnya. Hasil jawaban pertanyaan butir 1 terdapat persentase tertinggi pada

skor 4 (Setuju) sebanyak 41 responden (70,7%), pertanyaan butir 2 terdapat

persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 28 responden (43,3%),

pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 40

responden (69,0%), pertanyaan butir 3 terdapat persentase tertinggi pada skor 4

(Setuju) sebanyak 40 responden (69,0%), pertanyaan butir 4 terdapat persentase

tertinggi pada skor 4 (Setuju) sebanyak 34 responden (58,6%).

4.3. Analisis Data

4.3.1. Analisis Regresi

Setelah model regresi linear berganda dalam penelitian ini terbukti telah

valid dan reliabel, selanjutnya dilakukan analisis terhadap persamaan regresi

yang dihasilkan model regresi tersebut. Analisis regresi linear berganda

dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan  arah pengaruh variabel-variabel

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian

ini adalah motivasi (X1), pengalaman kerja (X2) dan disiplin kerja (X3),

sedangkan variabel dependen adalah produktivitas kerja karyawan (Y).

Berdasarkan hasil komputasi data dengan SPSS, diperoleh  hasil untuk

analisis regresi, sebagai berikut ini.
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Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi dengan SPSS

Variabel Independen
Variabel Dependen:
Produktivitas kerja

karyawan (Y)Koefisien Regresi t hitung

Motivasi (X1)
Pengalaman kerja (X2)
Disiplin kerja  (X3)

0,279
0,324
0,219

2,711 (p = 0,009)
2,959 (p = 0,005)
3,011 (p = 0,004)

Adjusted R2

F hitung
0,720

49,774 (p =0,005)

Sumber: Data primer yang diolah, (Lampiran 8).

Koefisien yang digunakan adalah unstandardized coefficients dengan

melihat koefisien yang telah distandarisasi maka dapat diketahui variabel

dominan yang mempengaruhi variabel dependennya. Dalam penelitian ini

variabel yang berpengaruh paling besar terhadap produktivitas kerja karyawan

adalah pengalaman kerja.

Penelitian ini memiliki persamaan regresi yaitu pengaruh antara

motivasi (X1), pengalaman kerja (X2) dan disiplin kerja (X3) terhadap

produktivitas kerja karyawan (Y). Adapun persamaan regresi bergandanya

sebagai berikut :

Y = 4,142 + 0,279 X1 + 0,324 X2+ 0,219 X3
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Hasil analisis ketiga variabel independent menunjukkan bahwa t hitung

> t tabel yang berarti variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan.

Koefisien regresi menunjukkan tanda positif (+), hal ini berarti ada suatu

kondisi yang searah yaitu peningkatan variabel x akan menyebabkan

peningkatan variabel y.

Persamaan regresi berganda di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. Koefisien regresi motivasi sebesar 0,279 menandakan bahwa motivasi

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja

karyawan. Dari sini dapat dikatakan bahwa semakin baik motivasi yang

dimiliki seorang karyawan akan berdampak pada peningkatan produktivitas

kerja karyawan, dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya

konstan.

2. Koefisien regresi pengalaman kerja sebesar 0,324 berpengaruh positif dan

signifikan menunjukkan bahwa pengalaman kerja yang dimiliki seorang

karyawan akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja karyawan.

Sehingga semakin baik pengalaman kerja seorang karyawan maka akan

berdampak pada semakin baik produktivitas kerja karyawan yang

ditunjukkan oleh karyawan, dengan asumsi variabel-variabel independen

lainnya konstan.

3. Koefisien regresi disiplin kerja sebesar 0,219 menunjukkan pengaruh yang

positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Oleh karena
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itu, semakin baik disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan maka akan

semakin baik produktivitas kerja karyawan yang ditunjukkan oleh

karyawan, dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya konstan.

Berdasarkan hasil uji regresi, variabel dominan yang mempengaruhi

produktivitas kerja karyawan adalah variabel promosi koefisien regresi sebesar

0,324.

4.3.2. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dilakukan dengan

menggunakan analisis regresi berganda baik secara parsial maupun simultan.

Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menyebutkan antara variabel

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis  alternatif

(Ha) adalah hipotesis  yang  menyebutkan  adanya  pengaruh  antara  variabel

independen  dan dependen.

Selanjutnya  untuk  menyakinkan  bahwa  masing-masing  variabel

yaitu : motivasi, pengalaman kerja, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap

produktivitas kerja karyawan akan dilakukan pengujian secara parsial. Dari

perhitungan komputer yang disajikan  dalam  lampiran 8 diperoleh  nilai  thitung

sebagai  berikut ini.
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Tabel 4.9

Nilai t hitung (Pengujian Parsial)

(Dengan Signifikansi  = 5% uji satu sisi)

Variabel

thitung : t tabel Prob. Sig

Keterangan
thitung t tabel Sig.  = 5%

X1 terhadap Y 2,711 1,674 0,009 0,05 Berpengaruh Signifikan

X2 terhadap Y 2,959 1,674 0,005 0,05 Berpengaruh Signifikan

X3 terhadap Y 3,011 1,674 0,004 0,05 Berpengaruh Signifikan

Sumber: Ringkasan output estimasi lampiran 4 dengan df = 54 (58-3-1);  = 5%

Pengambilan keputusan dalam penelitian ini akan menggunakan

probabilitas signifikan berdasarkan nilai alpha yaitu 5 %, apabila probabilitas

signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Demikian pula

sebaliknya, apabila probabilitas signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha

ditolak. Jika Ha diterima maka variabel independen berpengaruh terhadap

variabel dependen, sedangkan jika Ha di tolak maka tidak ada pengaruh

variabel independen terhadap variabel independen.

Pengujian hipotesis 1 sampai dengan 3 yang diajukan dalam penelitian

ini dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara individual

terhadap variabel dependen.
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Uji Hipotesis Parsial 1

Pengujian hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 1 yang diajukan adalah motivasi berpengaruh positif terhadap

produktivitas kerja karyawan. Hasil uji yang diperoleh :

H0: β1 = 0, Motivasi tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja

karyawan di CV. Tahu Barokah Pati.

Ha: β1> 0, Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas

kerja karyawan di CV. Tahu Barokah Pati.

Syarat uji yang digunakan adalah : jika nilai thitung sebesar 2,711 > ttabel sebesar

1,674 pada taraf signifikansi 5% ( = 0,05) nilai probabilitas (probabilitas value)

koefisien regresi X1 lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif Ha

diterima. Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai

probabilitas untuk koefisien regresi X1 sebesar 0,009 atau di bawah 0,05, oleh

karena itu, hipotesis nol pertama dalam penelitian ini ditolak dan sebaliknya

hipotesis alternatif diterima. Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap

produktivitas kerja karyawan di CV. Tahu Barokah Pati

Uji Hipotesis Parsial 2

Hipotesis 2 yang diajukan adalah pengalaman kerja berpengaruh positif

terhadap produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hipotesis tersebut maka

hasil uji yang diperoleh sebagai berikut :
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H0: β2 = 0, Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas

kerja karyawan di CV. Tahu Barokah Pati.

Ha: β2> 0, Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas

kerja karyawan di CV. Tahu Barokah Pati.

Syarat uji yang digunakan adalah : jika nilai thitung sebesar 2,959 > ttabel sebesar

1,674 pada taraf signifikansi 5% ( = 0,05) nilai probabilitas (probabilitas value)

koefisien regresi X2 lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif 2

diterima. Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai

probabilitas untuk koefisien regresi X2 sebesar 0,005 atau di bawah 0,05, oleh

karena itu, hipotesis nol kedua dalam penelitian ini ditolak dan sebaliknya

hipotesis alternatif diterima. Pengalaman kerja mempunyai pengaruh positif

terhadap produktivitas kerja karyawan di CV. Tahu Barokah Pati

Uji Hipotesis Parsial 3

Hipotesis 3 yang diajukan adalah disiplin kerja berpengaruh positif terhadap

produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hipotesis tersebut maka pengujian

hipotesis ketiga dinyatakan sebagai berikut :

H0: β3 = 0, Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja

karyawan di CV. Tahu Barokah Pati.
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Ha: β3> 0, Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja

karyawan di CV. Tahu Barokah Pati.

Syarat uji yang digunakan adalah : jika nilai thitung sebesar 3,011 > ttabel sebesar

1,674 pada taraf signifikansi 5% ( = 0,05) nilai probabilitas (probabilitas value)

koefisien regresi X3 lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif 3

diterima. Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai

probabilitas untuk koefisien regresi X3 sebesar 0,004 atau lebih kecil 0,05, oleh

karena itu, hipotesis nol ketiga dalam penelitian ini ditolak dan sebaliknya

hipotesis alternatif diterima. Disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap

produktivitas kerja karyawan di CV. Tahu Barokah Pati.

Uji Hipotesis 4 (Berganda)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai

pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan

menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh X1, X2,

dan X3 terhadap Y secara bersama-sama.
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Tabel 4.10
Hasil Pengujian Berganda

(Dengan Signifikansi  = 5%)

ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

1

Regression 361,990 3 120,663 49,774 .000b

Residual 130,907 54 2,424

Total 492,897 57

a. Dependent Variable: Produktivitas kerja karyawan (Y)

b. Predictors: (Constant), Disiplin kerja (X3), motivasi kerja (X1), pengalaman
kerja (X2)

Sumber : Hasil output SPSS Lampiran 12.

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel X terhadap

variabel Y.

Pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan uji F. Uji F digunakan untuk

mengetahui apakah ketiga variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis 4 yang diajukan adalah

motivasi, pengalaman kerja, disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh

terhadap produktivitas kerja karyawan maka hasil uji hipotesis 4 dinyatakan

sebagai berikut :
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H0:β1,2,3 = 0, Motivasi, promosi, dan disiplin kerja secara bersama-sama

tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di

CV. Tahu Barokah Pati.

Ha:β1,2,3 > 0 Motivasi, pengalaman kerja, dan disiplin kerja secara

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap

produktivitas kerja karyawan di  CV. Tahu Barokah Pati.

Nilai F hitung = 49,774 (p = 0,005) menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi

5% ketiga variabel independen (motivasi, pengalaman kerja, disiplin kerja)

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen (produktivitas kerja karyawan). Secara lebih tepat, nilai F hitung

dibandingkan dengan F tabel dimana jika F hitung > F tabel maka secara simultan atau

bersama-sama, variabel-variabel independen dalam model berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat keyakinan (level of

significant) 5% atau alpha 0,05 dan degree of freedom df = n-k-1 akan diperoleh

nilai F tabel, kemudian membandingkan nilai F hitung yang diperoleh

dipergunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak.

Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak tapi bila F hitung < F tabel maka Ho diterima

dan Ha ditolak. Pada  = 0,05 (taraf signifikansi 5%) dengan derajat kebebasan

pembilang (k) = 3 (jumlah variabel independen) dan derajat kebabasan penyebut

(n-k-1) = 89-3-1 = 85, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2,776 jauh lebih kecil

dari F hitung.
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Dari hasil uji anova diperoleh F hitung sebesar 49,774 dengan tingkat probabilitas

sebesar 0,000 (signifikan). Syarat uji yang digunakan adalah : apabila pada taraf

signifikansi 5% ( = 0,05) nilai probabilitas (probabilitas value) koefisien regresi

lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif 4 diterima. Berdasarkan

komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien

regresi sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, hipotesis

nol keempat dalam penelitian ini ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif

diterima, berarti ketiga variabel X tersebut secara bersama-sama mempengaruhi

produktivitas kerja karyawan.

4.3.3. Koefisien Determinasi

Nilai adjusted r square = 0,720 artinya terdapat hubungan positif dan

cukup kuat antara motivasi, pengalaman kerja, disiplin kerja terhadap

produktivitas kerja karyawan dan mempunyai adjusted r square sebesar 72,0%,

sisanya sebesar 28,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam penelitian ini.

4.4. Pembahasan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebanyak empat hipotesis. Pembahasan

dari keempat hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:
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4.4.1 Pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas kerja karyawan

Hipotesis 1 : Motivasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja

karyawan, semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi

produktivitas kerja karyawan yang dihasilkan oleh karyawan.

Pembahasan terhadap hipotesis 1 yaitu : Pengujian hipotesis yang

dilakukan membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi

dengan  produktivitas kerja karyawan. Hasil ini sejalan dengan Sardiman (2007)

motivasi juga dapat dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan bila

ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan

perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar

tetapi motivasi itu adalah tumbuh didalam diri seseorang”. Motivasi ini hanya

dapat diberikan kepada orang yang mampu untuk  mengerjakannya. Malayu

S.P.  Hasibuan (2005) memotivasi ini sangat sulit, karena pemimpin sulit untuk

mengetahui kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) yang diperlukan bawahan

dari hasil pekerjaan itu”. Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada

situasi dan lingkungan kerja  yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga.
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4.4.2. Pengaruh Pengalaman kerja Terhadap Produktivitas kerja

karyawan

Hipotesis 2 : Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja

karyawan, semakin tinggi pengalaman kerja sesorang maka akan

semakin baik produktivitas kerja karyawan.

Pembahasan terhadap hipotesis 2 adalah : hasil pengolahan data dengan

analisis regresi memberikan bukti empiris bahwa ada pengaruh positif antara

pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Hasil penelitian ini

mendukung teorinya Hitzman (2015) pengalaman yang dapat mempengaruhi

tingkah laku organisme dapat dianggap sebagai kesempatan belajar”. Hasil

belajar dari pengalaman kerja akan membuat orang tersebut kerja lebih efektif

dan efisien. Pengalaman akan membentuk pengetahuan dan ketrampilan serta

sikap yang lebih menyatu pada diri seseorang, jika bidang pekerjaan yang

ditangani selama masih bekerja merupakan bidang yang sejenis pada akhirnya

akan membentuk spesialisasi pengalaman kerja diperoleh selama seseorang

bekerja pada suatu perusahaan dari mulai masuk hingga saat ini. Selain itu

pengalaman dapat diperoleh dari tempat kerja sebelumnya yang memiliki

bidang pekerjaan yang sama dengan yang sedang dihadapi.
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4.4.3. Pengaruh Disiplin kerja terhadap Produktivitas kerja karyawan

Hipotesis 3 : Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja

karyawan, semakin tinggi disiplin kerja sesorang maka semakin

baik produktivitas kerja karyawannya.

Pembahasan terhadap hipotesis 3 adalah : hasil pengolahan data dengan

analisis regresi memberikan bukti empiris bahwa ada pengaruh positif antara

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan.

Hasil penelitian ini mendukung teorinya Muchdarsyah Sinungan (2015)

Tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan

(obedience) terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan

pemerintah atau etik norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk

tujuan tertentu. Pembahasan disiplin dalam manajemen sumberdaya manusia

berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna luput dari

kekhilafan dan kesalahan. Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk

mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan

tersebut. Dengan kata lain, kedisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan

yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku

karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja

secara kooperatif dengan para karyawaan yang lain serta meningkatkan prestasi

kerjanya. Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat

waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam
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kedisiplinan karyawan diperlukan peraturan dan hukuman karena peraturan

sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan

dalam menciptakan tata tertib yang baik bagi perusahaan. Dengan tata tertib

yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan

menjadi meningkat.


