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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Data Identitas  Responden  

           Responden dalam penelitian ini adalah tenaga kerja pande besi Bareng Hadipolo. 

Berdasarkan data dari 100 responden yang melakukan aktivitas dalam pembuatan produk pande 

besia melalui survei metode pengumpulan data dengan kuesioner diperoleh kondisi responden 

tentang jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan adalah sebagai berikut : 

4.1.1.Jenis Kelamin Responden 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden pekerja pande besi Bareng Hadipolo   

adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4.1. 
Jenis Kelamin Responden 

 
 
No. 

 
Jenis Kelamin 

 
Responden 

 
% 

1. Laki-Laki 96 96 
2. Perempuan 4 4 
Jumlah 100 100 

               Sumber data : Hasil jawaban responden yang diolah 2013 

                Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1. di atas dapat diketahui tentang jenis kelamin 

karyawan pada pekerja pande besi Bareng Hadipolo yang diambil sebagai responden, yang 

menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 96 orang atau 96 %, 

sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 4 orang atau 4 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari pekerja pande besi Bareng Hadipolo adalah laki-laki. 

4.1.2.Umur Responden 

Adapun data mengenai umur pekerja pande besi Bareng Hadipolo yang diambil 

sebagai responden adalah sebagai berikut ini. 
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Tabel 4.2. 
Umur Responden 

 
No. Umur responden Responden % 

1. 15 s/d <  25 tahun 21 21 

2. 25 s/d < 35 tahun 26 26 

3. 36 s/d < 45 tahun 28 28 

4. 46 s/d < 55 tahun 25 25 

Jumlah 100 100 

                       Sumber data : Hasil jawaban responden yang diolah 2013 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2. ini memperlihatkan, bahwa umur rata-rata 

pekerja pande besi Bareng Hadipolo yang diambil sebagai responden sebagian besar umur di 

atas 35 tahun. Umur ini adalah umur yang produktif untuk bekerja atau dalam pengembangan 

suatu usaha. Berdasarkan tabel di atas juga memberikan informasi bahwa mayoritas responden 

berumur kurang dari 36 s/d 45 tahun,  yaitu sebanyak  28 orang atau sebesar 28 %. Sedangkan 

yang berumur 15 s/d  <  25 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 21 %, yang berumur 25 s/d  <  

35 tahun sebanyak 26 orang responden atau sebesar 26 % dan yang berumur 46 s/d  <  55 tahun 

sebayak 25 tahun atau sebanyak 25 % 

4.1.3.Lama Bekerja 

Adapun data mengenai lama bekerja pekerja pande besi Bareng Hadipolo yang 

diambil sebagai responden adalah sebagai berikut ini. 
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Tabel 4.3. 
Lama bekerja Responden 

 
 
No. 

 
Lama bekerja 

Responden 
 

 
Responden 

 
% 

1. 1s/d 5 th 28 28 
2. 6 s/d 10 th 16 16 
3. 11 s/d 15 th 23 13 
4. > 16 th 33 33 

Jumlah 100 100 % 

       Sumber data  : Hasil jawaban responden yang diolah 2013 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.3. ini memperlihatkan, bahwa lama bekerja rata-

rata pekerja pande besi Bareng Hadipolo yang mempunyai lama bekerja 1s/d 5 th sebanyak 28 

orang atau sebesar 28 % Sedangkan yang mempunyai lama bekerja 6 s/d 10 tahun sebanyak 16 

orang atau sebesar 16 %, lama bekerja 11 s/d 15 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 23 % dan 

yang mempunyai lama bekerja > 16 tahun sebanyak 33 orang responden atau sebesar  33 %. 

4.1.4.Pendidikan  Responden 

Adapun data mengenai pendidikan pekerja pande besi Bareng Hadipolo  yang diambil 

sebagai responden  adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4.4. 
Pendidikan Responden 

 
 
Pendidikan 

 
Responden 

 
% 

 
 Tidak Tamat SD 11 11 
Tamat SD 42 42 
SLTP 38 38 

D3  SLTA 8 8 
S 1 Sarjana 1 1 

 
JUMLAH 
 

100 100% 

          Sumber data  : Hasil jawaban responden yang diolah 2013 
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Berdasarkan keterangan pada 4.4. dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari 

responden atau pekerja memiliki pendidikan SD, yaitu sebanyak 42 orang responden atau 

sebesar 42 %, sedangkan yang berpendidikan SLTP sebanyak 38 orang atau sebesar 38 %. 

yang berpendidikan SLTA sebanyak 8 orang atau sebesar 8 %.  Responden yang  memiliki 

pendidikan S1 sebanyak 1 orang atau sebesar 1 %. 

4.2.Data Hasil Kuesioner 

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil responden dari 

sejumlah populasi yang telah ditentukan. Secara keseluruhan populasi berjumlah 1520 orang 

karyawan yang selanjutnya diambil sebanyak 100 orang responden. Lokasi penelitian ini 

berada di pekerja pande besi Bareng Hadipolo  

Untuk keperluan analisis statistik, dalam penelitian ini dipergunakan bantuan 

kuesioner, yang disebarkan secara purposive sampling  kepada 100 pekerja pande besi 

Bareng Hadipolo.  Kuesioner yang disebarkan (dapat dilihat pada lampiran 1).  Terdiri dari 

identitas responden dan variabel-variabel penelitian. Dari pertanyaan ini, masing-masing 

dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan variabel Phisical abilities (X1), Job 

Motivation (X2), Innovation Opportunity (X3) dan variabel Kinerja Pekerja (Y). 

    4.2.1.Variabel Phisical abilities 

4.2.1.1.Secara terperinci hasil jawaban responden mengenai variabel Phisical abilities  

berikut ini. 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 responden melalui 

penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap 

jawaban masing-masing indikator akan didasarkan pada rentang skor jawaban.   

Teknik skoring yang digunakan adalah minimun 1 dan maksimum 4, maka perhitungan  rata-
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rata skor jawaban dilakukan dengan rumus berikut:   

             m - n  

RS   =  

                 K  

                         4 – 1  

      RS   =    = 1   

                                   4  

Dimana :  m adalah jawaban maksimal  

                 n adalah jawaban minimal  

                 RS adalah rentang skala  

Dengan menggunakan kriteria lima kotak, maka rentang sebesar 3 dibagi empat akan 

menghasilkan 0,75 yang akan digunakan sebagai dasar interprestasi nilai indeks sebagai 

berikut :  

0      –  0,75  =  sangat rendah  

0,76–  1,50 = rendah  

1,51 –  2,25 = sedang  

2,26 –  3,00 = tinggi  

3,01 –  3,75  = sangat tinggi  

Dengan dasar ini maka peneliti menentukan rata-rata skor persepsi responden terhadap 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini.  
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4.2.1.2 Analisis Mean/Rata-Rata Jawaban Responden Tentang Phisical abilities 

Tabel 4.5 
Mean Responden  Phisical abilities 

 

  x.1.1 x.1.2 x.1.3 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 

Mean 3.3200 3.2800 3.1400 

Median 3.0000 3.0000 3.0000 

Std. Deviation .58396 .49400 .49278 

                        Sumber : Data primer yang diolah 2013 

Dari tabel 4.5, dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Phisical abilities 

terhadap Produktivitas kerja akan meningkat. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata skor yang 

dihasilkan yakni 3,14 s/d 3,32 

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil jawaban responden sebanyak 100 orang pekerja 

pande besi Bareng Hadipolo  secara terperinci dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden 

memberikan jawaban SS ( sangat setuju ) sehingga dapat diartikan bahwa Phisical abilities yang 

diberikan oleh pekerja pande besi Bareng Hadipolo dalam kategori sangat baik, artinya pekerja 

sangat setuju bahwa kemampuan fisik sangat dibutuhkan dalam peningkatan produktivitas tenaga 

kerja ditinjau dari stamina yang fit, kekuatan tubuh dan ketangguhan. 
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4.1.4.2 Analisis Mean/Rata-Rata Jawaban Responden Tentang Job Motivation 
Tabel 4.6 

Mean Responden Tentang Job Motivation 
 

  x.2.1 x.2.2 x.2.3 x.2.4 x.2.5 x.2.6 

N Valid 100 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.0500 2.8200 2.5600 2.7200 3.3900 3.5200 

Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 

Std. Deviation .50000 .78341 .78264 .60436 .56667 .52185 

Sumber :data primer yang diolah, 2013  
  
          Dari tabel 4.6, dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Job Motivation  

melalui usaha meningkatkan produktivutas tenaga kerja tergolong tinggi. Hal ini dapat diketahui 

dari rata-rata skor yang dihasilkan yakni 2,5 s/d 3,5 

          Berdasarkan hasil pengolahan data hasil jawaban responden sebanyak 100 orang pekerja 

pande besi Bareng Hadipolo secara terperinci dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden 

memberikan jawaban S ( Setuju ) sehingga dapat diartikan bahwa Job Motivation yang diberikan 

oleh pekerja pande besi Bareng Hadipolo dalam kategori baik, artinya pekerja  setuju bahwa 

motivasi kerja  dapat  peningkatan produktivitas tenaga kerja ditinjau dari tingkat upah, jaminan 

sosial, seciruty & safety, kebutuhan sosial, penghargaan dan lingkungan kerja 

4.1.4.3 Analisis Mean/Rata-Rata Jawaban Responden Tentang Innovation Opportunity 
Tabel 4.7 

Mean  Responden  Innovation Opportunity 

  x.3.1 x.3.2 x.3.3 x.3.4 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.9400 2.8600 2.8000 2.8900 

Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 

Std. Deviation .69369 .60336 .53182 .73711 

                         Sumber :data primer yang diolah, 20103 
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            Dari tabel 4.7, dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Innovation 

Opportunity terhadap produktivutas tenaga kerja tergolong tinggi. Hal ini dapat diketahui dari 

rata-rata skor yang dihasilkan yakni 2,80 s/d 2,94 

             Berdasarkan hasil pengolahan data hasil jawaban responden sebanyak 100 orang pekerja 

di pande besi Bareng Hadipolo secara terperinci dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

responden memberikan jawaban S ( Setuju )  sehingga dapat diartikan bahwa Innovation 

Opportunity  pekerja pande besi Bareng Hadipolo dalam kategori baik, artinya pekerja memiliki 

dorongan yang kuat untuk menciptakan inovasi produk baru dalam rangka peningkatan 

produktivitas tenaga kerja  pande besi Bareng Hadipolo ditinjau dari struktur pasar, perubahan 

makna/persepsi dan pengetahuan baru. 

4.1.4.3 Analisis Mean/Rata-Rata Jawaban Responden Tentang Produktivitas Tenaga Kerja 
Tabel 4.8 

Mean Responden Produktivitas Tenaga Kerja 

  y.1.1 y.1.2 y.1.3 y.1.4 y.1.5 

N Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.2000 3.1100 3.0200 2.8900 3.2100 

Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 

Std. Deviation .47140 .51040 .65103 .60126 .76930 

                      Sumber :data  primer yang diolah, 20103 

 
            Dari tabel 4.8, dapat dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Innovation 

Opportunity terhadap produktivutas tenaga kerja tergolong tinggi. Hal ini dapat diketahui dari 

rata-rata skor yang dihasilkan yakni 2,8 s/d 3,2  

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil jawaban responden sebanyak 100 orang 

pekerja pande besi Bareng Hadipolo secara terperinci dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 
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responden memberikan jawaban  SS ( Sangat Setuju ) sehingga dapat diartikan bahwa 

Produktivitas Kerja yang diberikan oleh pekerja pande besi Bareng Hadipolo  dalam kategori 

sanagt baik, ditinjau dari kuantitas dan kualitas hasil, ketepatan waktu, kehadiran dan 

kemampuan kerja sama. 

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket atau 

kuesioner, maka perlu diadakan uji validitas, dan reliabilitas untuk selanjutnya digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan analisis data. Setelah data terkumpul dan dinilai sesuai dengan 

kondisi jawaban yang diberikan, sebelum dilakukan analisis dengan menggunakan analisis 

statistik dengan SPSS, maka terlebih dahulu diuji kehandalan masing-masing item pertanyaan 

yang ada pada seluruh variabel  pengujian. 

Dari hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan r tabel, dan ketentuannya adalah 

sebagai berikut ini. 

Untuk uji validitas sebagai berikut ini. 

a) Bila  r hitung  >  r tabel  : berarti  valid. 

b) Bila  r hitung  <  r tabel  : berarti  tidak valid. 

Untuk uji reliabilitas sebagai berikut ini. 

a) Bila  r alpha >  r tabel  : berarti  reliabel. 

b) Bila  r alpha  <  r tabel  : berarti  tidak reliabel. 

Dimana besarnya r tabel adalah = 0,016 (lihat lampiran 12 ). 
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4.2.1.1.Uji Validitas Angket Variabel Phisical abilities, Job Motivation, Innovation 

Opportunity dan Produktivitas Kerja. 

Angket variabel dari setiap item pertanyaan hasilnya masing-masing  dapat dilihat 

pada (lihat lampiran 2-5). Kemudian jawaban dari masing-masing butir pertanyaan 

dilakukan analisis validitas, dimana hasil perhitungan dilakukan dengan koefisien 

product moment dengan SPSS  (lihat lampiran 12), diperoleh hasil sebagai berikut ini. 

Tabel 4.9. 
Hasil Uji Validitas Data 

 

Sumber : data primer yang diolah 2013 

Keterangan : - Sebagian besar item pertanyaan valid 

Berdasarkan hasil uji validitas pada setiap item pertanyaan dari variabel Phisical 

abilities, Job Motivation, Innovation Opportunity dan Produktivitas Kerja pekerja 

menggunakan bantuan program SPSS, diperoleh hasil dengan nilai  r hitung lebih besar dari 

nilai r tabel product moment dengan ukuran sampel (n)  sebanyak 100 orang responden dan 

Confidence interval sebesar 95 % atau  = 5 % = 0,05, dengan nilai r tabel sebesar 0,016 (lihat 

lampiran 12). 

No. 
Item 

Nilai Validitas ( r hitung )  
Corrected Item Total Correlation 

  
 
Keterangan 

X1 X2 X3 Y r tabel  
1. 0,303 0,114 0,497 0,144 0,016 Valid 

2. 0,201 0,042 0,370 0,226 0,016 Valid 

3. 0,247 0,247 0,499 0,171 0,016 Valid 

4.  0,150 0,522 0,057 0,016 Valid 

5.  0,132  0,034 0,016 Valid 

6.  0,176   0,016 Valid 
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Nilai r hitung setiap item pertanyaan dari seluruh variabel menunjukkan bahwa semua 

nilainya lebih besar dari nilai r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa sebagian besar item 

pertanyaan yang digunakan adalah Valid atau dapat menghasilkan data yang akurat. 

 

4.2.1.2. Uji Reliabilitas Angket Variabel Phisical abilities, Job Motivation, 

Innovation Opportunity dan Produktivitas Kerja. 

Sesudah diadakan uji validitas langkah berikutnya adalah mengadakan uji reliabilitas 

dengan cara membandingkan antara nilai  r alpha dengan r tabel  dari setiap variabel 

penelitian. Berdasarkan perhitungan SPSS (lampiran 7-10) diperoleh nilai r alpha seperti yang 

terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.10. 
Hasil Uji Reliabilitas Data 

 

 

 

 

 

                       

                              

 

                             Sumber : Hasil jawaban responden yang diolah 2013 

Dari hasil pengujian reliabilitas dari setiap variabel penelitian dengan menggunakan 

bantuan program SPSS, diperoleh hasil dengan nilai r hitung (r alpha) lebih besar dari nilai r 

tabel product moment dengan ukuran sampel (n) sebanyak 100 orang responden dan 

Confidence interval sebesar 95 % atau  = 5 % = 0,05, dengan  nilai r tabel sebesar  0,60 (lihat 

lampiran 12). 

Variabel Nama  
Variabel 

Nilai  
Reliabilitas 

Nilai  
r – tabel  

Keterangan 

X1 Phisical abilities  0,676 0,60 Reliabel 

X2 Job Motivation  0,696 0,60 Reliabel 

X3 Innovation 
Opportunity 

0,794 0,60 Reliabel 

Y Produktivitas 
Tenaga Kerja  

0,669 0,60 Reliabel 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa nilai r alpha dari semua variabel 

nilainya labih besar dari nilai r tabel = 0,224, jadi dapat dinyatakan bahwa kuesioner variabel 

Phisical abilities, Job Motivation Innovation Opportunity, Produktivitas Tenaga Kerja yang 

digunakan dapat menghasilkan data yang reliabel atau dapat dipercaya. 

4.4. Hasil Analisis Data 
4.4.1 Analisis Regresi Linier 

Perhitungan regresi linier dilakukan dengan dengan bantuan progan komputer SPSS versi 17. 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Produktivitas tenaga kerja = βO XO + β1 Phisical abilities + β2 Job Motivation  + β3 Innovation 

Opportunity + e 

Produktivitas tenaga kerja= . 1.897 + 0.304 Phisical abilities  + 0.485  Job Motivation   + 0.158 

Innovation Opportunity  

Hasil persamaan diatas dapat  diintreprestasikan sebagai berikut: 

1. Jika Phisical abilities  bertambah 1satuan maka Produktivitas tenaga kerja akan naik 

sebesar 0.304  dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

2. Jika Job Motivation  bertambah 1 satuan maka Produktivitas tenaga kerja akan naik 

sebesar 0.485  dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

3. Jika Innovation Opportunity 1 satuan  maka Produktivitas tenaga kerja  akan naik sebesar 

0.158  dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

4.4.2 Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Parsial 

Pengujian ini dimaksudkan sebagai pengujian terhadap koefisien regresi secara individu 

atau masing-masing variabel. Pengujian ini bermanfaat untuk menentukan apakah suatu 
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model regresi dapat menjadi model yang efektif. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.11 

berikut : 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Regresi Secara Parsial 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Data primer  yang diolah 2013 

Keterangan : 

a. Tingkat kepercayaan 5%, uji dua sisi, df =100 -4-1= 95 adalah 1,980 dan – 1,980 

Jika t hitung > t tabel, maka hasilnya signifikan 

Jika t hitung < t tabel , maka tidak signifikan 

b. Dari hasil perhitungan uji pada tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

- Variabel Phisical abilities berpengaruh positif dan signifikan 

- Variabel Job Motivation   berpengaruh positif dan  signifikan 

- Variabel  Innovation Opportunity  berpengaruh positif dan  signifikan 

      Dari hasil perhitungan uji pada tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:Variabel 

phisical abilities berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja pande 

besi bareng, job- motivation  berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

t 

tabel Sig. Hasil B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.897 1.577  1.203  .232  

X1 ( Phisical .304 .129 0,191 2.353 1,980 .021 Signifikan 

X2 ( Job .485 .074 0,527 6.576 1,980 .000 Signifikan 

X3( Innovati .158 .074 0,167 2.140 1,980 .035 Signifikan 
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tenaga kerja pande besi bareng, peluang inovasi  berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

produktivitas pande besi Bareng 

 T test digunakan untuk mengetahui ada pengaruh yang signifikan dari variabel phisical 

abilities dengan tingkat kepercayaan 5% menunjukkan bahwa variabel phisical abilities 

signifikan (0,021). T hitung 2.353 dan t tabel 1,980. Karena  t hitung lebih besar dari t tabel 

Ho ditolak dan Ha diterima, maka secara individu variabel phisical abilities signifikan. 

Terhadap tingkat kepercayaan 5% menunjukkan bahwa variabel job motivation signifikan 

(0,00). T hitung  6.576 dan t tabel 2,980 Karena  t hitung besar dari t tabel Ho ditolak dan Ha 

diterima, maka secara individu variabel job motivation signifikan. Tingkat kepercayaan 5% 

menunjukkan bahwa variabel innovation opportunity signifikan (0,035). T hitung 2.140 dan t 

tabel 1,980. Karena  t hitung lebih besar dari t tabel Ho ditolak dan Ha diterima maka secara 

individu variabel innovation opportunity  signifikan. 

4.4.3. Pengujian Regresi Berganda ( Uji F ) 

Pengujian koefisien regresi berganda ( simultan ) dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen  secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujan dilakukan dengan menggunakan distribusi F dan membandingkan antara F hitung 

dengan F tabel sebagai berikut  

Tabel  4.12 
Hasil Uji F ( Berganda) 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 139.186 3 46.395 26.075 .000a 

Residual 170.814 96 1.779   

Total 310.000 99    

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 
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Tabel 4.12. diatas menunjukkan bahwa hasil uji F model regresi linier berganda yang 

menganalisis faktor phisical abilities, Job Motivation, Innovation Opportunity secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.  Hal ini ditunjukkan hasil 

uji F, dengan tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan Df 1 = 3 dan Df 2 = 96 maka 

dari tabel didapat F ( 3 ; 96; 0,05 ) = 2,74. Karena  F hitung lebih besar F tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka phisical abilities, Job Motivation, Innovation Opportunity  

secara berganda berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. 

 

4.4.4 Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Koefisien Determinasi  ( R2 ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Koefisien determinasi 

mempunyai nilai antara 0 sampai dengan 1 dalam arti bahwa koefisien determinasi tinggi 

nilainya berkisar  0,1 s/d 1,0. 

Koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan  adjusted R2, atau R2 yang telah 

disesuaikan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan suatu 

variabel  bebas kedalam variabel tergantung. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat 

tabel 4.13 berikut ini. 
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Tabel 4.13 
Hasil Koefisien Determinasi 

 
 

                                     

 

                                                                   

                             Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

 Tabel 4.13 diatas menunjukkan koefisien determinasi bahwa harga saham  44% dapat 

dijelaskan oleh variabel phisical abilities, Job Motivation, Innovation Opportunity    sedangkan 

56 % sisanya oleh variabel-variabel yang lain. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Pengujian  Hipotesis 1 
 

            Kemampuan fisik mempunyai uji t yang  signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini  berhasil menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan fisik  

terhadap  produktivitas tenaga kerja industri pande besi Bareng Hadipolo  Nilai koefisien regresi 

(β ) dari hasil perhitungan koefisien bertanda positif. Artinya dengan adanya kemampuan fisik 

yang tinggi maka produktivitas tenaga kerja akan naik. Hal ini sesuai dengan teori yang 

diharapkan dimana kemampuan fisik mempunyai hubungan yang positif dengan  produktivitas 

tenaga kerja. Hubungan positif maksudnya semakin tinggi kemampuan fisik  maka produktivitas 

tenaga kerja semakin tinggi.  Penelitian ini menunjukkan hasil yang  signifikan, maka penting 

bagi pengambilan keputusan tentang kemampuan fisik bagi tenaga kerja. kemampuan yang 

dimiliki, tenaga kerja dapat melakukan bermacam-macam kegiatan/tugas dalam pekerjaannya 

dengan baik ( Robbin, 1991). Kemampuan tersebut berupa stamina yang fit, kekuatan 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .670a .449 .432 1.33391 
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tubuh/ketahanan, ketangguhan  yang dimiliki dengan jenis pekerjaan yang tengah dihadapi. 

Dengan kemampuan tenaga kerja tersebut akan lebih meningkatkan produktivitas.  

 

4.5.2 Pengujian Hipotesis 2 

                    Motivasi kerja  mempunyai nilai uji t  signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian berhasil menunjukkan  adanya pengaruh yang signifikan variabel motivasi kerja 

terhadap produktivitas tenaga kerja industri pande besi Bareng Hadipolo. Nilai koefisien regresi ( 

β ) dari hasil perhitungan koefisien regresi bertanda positif. Artinya bahwa motivasi kerja 

mengalami peningkatan maka produktivitas tenaga kerja  mengalami peningkatan. Tenaga kerja 

pande besi sudah saatnya memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam rangka meningkatkan 

produktivitasnya, karena motivasi berhubungan erat dengan keberhasilan seseorang/tenaga kerja 

dan juga organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, sehingga perlu mendapatkan perhatian 

yang serius, kemudian berusaha meningkatkan motivasi tersebut dengan selalu memenuhi apa  

yang menjadi faktor-faktor penentu motivasi, misalnya mengenai tingkat upah yang diberikan, 

jaminan sosial, safety & security, kebutuhan sosial, penghargaan dan menciptakan 

lingkungan/iklim kerja. Penerapan faktor-faktor penentu motivasi tersebut mendasarkan diri pada 

asumsi bahwa tenaga kerja akan terdorong untuk bekerja lebih giat dan lebih berprestasi 

sehingga dampaknya akan meningkatkan produktivitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

yang diharapkan dan  mendukung hasil penelitian dari Kirstin Hallmann, Gesine Harms, (2012), 

Annelies Raesa dan Tammy Schellens, (2012) Yuxin, 2011, Keumala Hayati dan  Indra Caniago 

(2012) bahwa motivasi  berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja, 
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 4.5.3 Pengujian Hipotesis 3 

            Peluang inovasi mempunyai nilai uji t yang  signifikan sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini berhasil menunjukkan pengaruh yang signifikan variabel peluang inovasi  

terhadap produktivitas tenaga kerja industri pande besi Bareng Hadipolo. Nilai koefisien regresi ( 

β ) dari hasil perhitungan koefisien regresi bertanda positif. Artinya bahwa kenaikan peluang 

inovasi akan mengakibatkan produktivitas tenga kerja akan menaik. Peluang inovasi berupa 

sesuatu yang tidak terduga, perubahan struktur pasar, perubahan persepsi/makna dan 

pengetahuan baru merupakan kesempatan untuk mengembangkan produk baru juga merupakan 

faktor yang akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, karena tenaga kerja merasa 

diperhatikan dengan profesional yang dimiliki, sehingga tenaga kerja akan termotivasi untuk 

berkerja lebih giat dan lebih bersemangat untuk menciptakan produk baru.  

 


