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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh umur, 

pendidikan, pengalaman kerja, absensi, dan upah borongan terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian produksi finishing shopping bag pada PT. Surya Gemilang 

Surakarta. 2) Untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi finishing shopping bag pada                        

PT. Surya Gemilang Surakarta. 

Hipotesa adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih harus 

dibuktikan kebenarannya. Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1) Diduga umur, pendidikan, 

pengalaman kerja, absensi, dan upah borongan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi finishing shopping bag pada PT. 

Surga Gemilang Surakarta. 2) Diduga faktor pengalaman kerja paling 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi finishing 

shopping bag pada PT. Surya Gemilang Surakarta. 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini adalah : hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja, absensi, dan upah borongan 

secara individu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dan 

pengalaman kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi finishing shopping bag pada PT. 

Surya Gemilang Surakarta karena memiliki thitung paling besar diantara variabel 

independen lainnya.  

Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa variabel umur, pendidikan, 

pengalaman kerja, absensi, dan upah borongan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi finishing 

shopping bag pada PT. Surya Gemilang Surakarta karena mamiliki Fhitung lebih 

besar daripada Ftabel. Besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, yaitu seharga nilai R Square (R
2
) penelitian sebesar 0,678 atau 67,98%. 

Hal ini berarti bahwa pengaruh antara umur (X1), pendidikan (X2), pengalaman 

kerja (X3), absensi (X4), dan upah borongan (X5) ada sebesar 67,8% sedangkan 

sisanya (100% - 67,8% = 32,2%) dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Umur, Pendidikan, Pengalaman Kerja, Absensi, Upah Borongan 

Dan Produktivitas Kerja Karyawan 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan ekonomi di Indonesia banyak mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang 

berkepanjangan, keadaan ini akan menimbulkan ancaman terhadap 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus 



waspada dan peka terhadap kondisi bisnis yang dihadapi agar perusahaan 

tidak terancam kebangkrutan. 

Mengingat semakin pesatnya persaingan dalam dunia bisnis dan 

kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan memaksa para pengusaha 

untuk selalu giat dalam berusaha agar perusahaannya dapat tetap 

menghasilkan laba yang maksimal, sehingga dapat membantu dalam 

perkembangan usahanya. 

Keberhasilan suatu organisasi atau suatu bangsa dalam mencapai 

tujuannya sangat tergantung pada kemampuan orang yang memanajenya. Jika 

mana.jemen suatu organisasi baik akan meningkatkan organisasi tersebut 

yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran suatu bangsa dan 

negara. Oleh karena itu untuk memajukan suatu bangsa diperlukan 

manajemen yang baik dan untuk itu sumber daya manusia perlu ditingkatkan 

mutunya karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting 

dalam mencapai tujuan itu semua disamping ada faktor lain yang 

mendukungnya 

Produktivitas kerja merupakan suatu bagian yang sangat penting      

pada suatu perusahaan. Perusahaan menginginkan karyawannya untuk   

bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

untuk mencapai produktivitas kerja yang baik. Usaha yang ditempuh             

oleh perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan, terlebih    

dahulu harus memperhatikan faktor umur, pendidikan, pengalaman kerja, 

absensi, dan upah borongan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh umur, pendidikan, pengalaman kerja, 

absensi, dan upah borongan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi finishing shopping bag pada PT. Surya Gemilang di Surakarta. 

2. Untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian produksi finishing shopping bag pada                        

PT. Surya Gemilang di Surakarta. 



LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Produktivitas 

Perlakuan yang dibuat sedemikian rupa oleh perusahaan dalam 

memaksimalkan tingkat produktivitasnya tidak terlepas dari kerja dan 

manusianya. Kedua hal itu tentu saja saling berkaitan erat karena manusialah 

yang mengadakan perubahan-perubahan dan membuat gerak mesin-mesin 

dalam proses pembuatan suatu produk. Menurut Payama J. Simanjutak (2000: 

30), produktivitas karyawan perusahaan dapat digolongkan pada tiga 

kelompok : 

a)  Menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan. 

b) Sarana pendukung yang meliputi lingkungan kerja dan kesejahteraan 

karyawan. 

c) Supra sarana yang mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sumber 

daya dan fungsi-fungsi manajemen yang ada dalam  perusahaan. 

 

2. Pengukuran Produktivitas 

Pada perusahaan, pengukuran produktivitas digunakan sebagai sarana 

manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi dan manfaat 

lain dari pengukuran produktivitas. Hal ini terlihat dari cara penempatan 

perusahaan yang tepat dalam menentukan tujuan yang nyata dari adanya 

pertukaran informasi antara tenaga kerja dengan manajemen mengenai 

masalah-masalah yang saling berkaitan. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan dapat digolongkan menjadi beberapa faktor, antara lain : 

a) Pendidikan dan Latihan Kerja 

b) Gizi dan Kesehatan  

c) Penghasilan dan Jaminan Sosial  

d) Kesempatan Kerja 

e) Peningkatan Kemampuan Pemimpin Manajerial 

f) Kebijaksanaan Pemerintah 



2. Umur 

Umur adalah jumlah keseluruhan waktu yang telah dilalui manusia 

semenjak dia dilahirkan sampai saat ini. Umur dari seseorang atau seorang 

karyawan dapat mempengaruhi hasil kerjanya. Tenaga kerja yang masih     

muda cenderung mempunyai fisik yang lebih kuat sehingga diharapkan dapat 

bekerja lebih cepat dibandingkan dengan tenaga kerja yang umurnya lebih tua 

(Alex S. Nitisemito, 1999: 57). Dengan kata lain, tenaga kerja yang lebih 

muda akan menghasilkan produk yang lebih banyak sehingga pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. 

3. Pendidikan 

Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya merupakan sarana bagi 

penambahan pengetahuan dan ketrampilan manusia serta memberikan 

kemampuan perubahan sikap serta motivasi berprestasi. Pendidikan dan 

pelatihan ditambah dengan praktek yang terus-menerus akan menambah 

kecakapan seseorang, hasil pekerjaannya akan semakin baik, bermutu dan 

semakin cepat selesai. Dengan kata lain, produktivitas kerjanya akan semakin 

tinggi. 

4. Pengalaman Kerja 

Menurut Alex S. Nitisemito (1999: 59), dengan pengalaman yang 

cukup panjang dan cukup banyak dapat diharapkan mereka mempunyai 

kemampuan yang lebih besar daripada yang tanpa pengalaman. Dari definisi 

tersebut dapat dijelaskan bahwa pengalaman kerja seseorang berkaitan dengan 

masa kerjanya. 

5. Absensi 

Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2000: 57), absensi adalah tidak 

bekerjanya seorang karyawan pada saat hari kerja karena sakit, ijin alpha dan 

cuti. Sedangkan pengertian lain dari absensi atau ketidakhadiran adalah 

kondisi yang terjadi dikarenakan seseorang tidak hadir bekerja ketika 

jadwalnya untuk bekerja (Henry Simmamora, 2001: 193). 

 

 



6. Upah Borongan 

Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu perusahaan, para manajer 

dan Departemen Sumber Daya Manusia dapat menggunakan upah sebagai alat 

untuk memotivasi pekerja guna mencapai tujuan organisasi. Secara umum, 

upah diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh pekerja 

kepada pihak lain atau majikan, yang ujudnya dapat bermacam-macam 

(Heijrachman R dan Suad Husnan, 2000: 138). Pengertian lain dari upah 

menurut Umar (2004: 16) adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

a)  Populasi 

Populasi adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian. 

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah karyawan bagian produksi 

finishing shopping bag pada PT. Surya Gemilang di Surakarta yang 

berjumlah 40 orang. 

b)  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang hendak diteliti      (Nur 

Indrianto dan Bambang Supomo, 2000: 86). Apabila populasi kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (Arikunto, 1998: 120). Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka penulis mengambil sampel sebanyak 40 yang didapat dari 

keseluruhan jumlah populasi. 

c)   Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan metode 

random sampling. Random sampling yang dimaksud disini adalah apabila 

tiap-tiap individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sampel. 

 



2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumentasi  yang ada dalam 

perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari buku literatur yang berkaitan  dengan penelitian serta data-data yang 

menyangkut gambaran umum PT. Surya Gemilang di Surakarta yang meliputi 

tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, proses produksi, dan data 

mengenai karyawan pada tahun 2011. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data untuk melakukan penelitian, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data berupa : 

 a)  Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan observasi 

lokasi perusahaan yang akan diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang 

nyata mengenai keadaan perusahaan tersebut.  

 b)  Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung kepada masing-masing bagian yang berhubungan dengan data 

yang diperlukan.  

c)  Dokumentasi 

Yaitu data yang diperoleh dengan mencatat data yang tersedia di 

perusahaan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisa data dipergunakan untuk menguji instrumen atau data penelitian. 

Dalam analisis ini dipergunakan kuantitatif yang meliputi uji normalitas data, uji 

asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan analisis koefisien 

determinasi. Adapun hasil analisis dapat disajikan sebagai berikut : 

 

 



a) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas diperlukan sebelum pengujian hipotesis 

dilakukan untuk mengetahui alat pengujian yang akan digunakan. Pengujian 

normalitas data dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov 

Smirnov. Data berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig (nilai probabilitas) 

lebih dari 0,05 dan sebaliknya data tidak berdistribusi normal, jika nilai Asymp. 

Sig kurang dari 0,05 (Santoso, 2001). Hasil pengujian normalitas data disajikan 

dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Normalitas Data  

 

Variabel Asymp Sig Keterangan 

Umur 

Pendidikan 

Pengalaman kerja 

Absensi 

Upah Borongan 

0,539 

0,053 

0,271 

0,592 

0,991 

Berdistribusi normal  

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian normalitas data yang akan digunakan 

dalam pengujian hipotesis adalah berdistribusi normal, yaitu dengan nilai 

Asymp. Sig lebih besar dari 0,05. 

b) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan linier yang sempurna antara 

beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi . Salah satu  cara 

untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat tolerance 

atau Varians Inflation Faktor (VIF). Apabila tolerance lebih kecil dari 0,1 atau 

nilai VIF diatas 10, maka terjadi  multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas 

ditunjukan dalam tabel 4.4. 

Tabel  4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 



Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

Umur 

Pendidikan 

Pengalaman kerja 

Absensi 

Upah Borongan 

0,518 

0,901 

 

0,544 

 

0,729 

 

0,787 

1,929 

1,110 

 

1,839 

 

1,372 

 

1,271 

Tidak multikolinearitas 

Tidak multikolinearitas 

 

Tidak multikolinearitas 

 

Tidak multikolinearitas 

 

Tidak multikolinearitas 

Sumber  : Data yang diolah 

Dari data hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas untuk masing-masing variabel. Hal ini ditunjukkan dengan 

tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. 

c) Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi untuk melihat apakah dalam variabel regresi 

linier diantara kesalahan pengganggu yang saling berurutan terjadi korelasi atau 

tidak. Untuk melihat adanya autokorelasi maka diadakan pengujian terhadap 

nilai Durbin Watson yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai Durbin 

Watson dengan nilai tabel Durbin Watson. 

Nilai Durbin Watson secara umum adalah sebagai berikut : 

(1)  Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

(2)  Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

(3)  Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,700 yang 

berarti angka Durbin Watson diantara -2 sampai +2, maka tidak ada 

autokorelasi. 

d) Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada kesalahan 

pengganggu yang mempunyai varians sama atau tidak. Apabila diperoleh 

varians sama maka asumsi dari heteroskedastisitas dapat diterima. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan tehnik dari Park, yaitu 



dengan melakukan analisis regresi dengan menggunakan nilai residual sebagai 

variabel dependen yang diperoleh dari analisis regresi biasa, kemudian 

membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel dengan menggunakan Critical 

Value : DF(n-1– k); = 5 %. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh nilai thitung     masing-

masing variabel sebesar -0,671 untuk variabel umur, 0,811 untuk variabel 

pendidikan, 1,400 untuk variabel pengalaman kerja, -0,368 untuk variabel 

absensi, dan –0,276 untuk variabel upah borongan. Nilai thitung < ttabel (2,030), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipergunakan tidak 

mengalami heteroskedastisitas. 

e) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas umur 

(X1), pendidikan (X2), pengalaman kerja (X3), absensi (X4), dan upah borongan 

(X5) terhadap variabel terikat yaitu produktivitas kerja karyawan (Y). Hasil 

pengujian regeresi linier berganda dengan SPSS for windows didapatkan 

sebagai berikut : 

Y = 6,703 – 0,0144 X1 + 0,185 X2 + 0,195 X3 + 0,03467 X4                     + 

0,0000008091 X5 + e 

Dari persamaan di atas maka diinterprestasikan sebagai berikut : 

(1) a = 6,703, adalah konstanta yang artinya apabila umur, pendidikan, 

pengalaman kerja, absensi, dan upah borongan konstan atau sama dengan 0 

(nol) maka produktivitas kerja karyawan sebesar 6,703. 

(2) Koefisien regresi variabel umur (X1) sebesar –0,0144, yang berarti apabila 

umur karyawan meningkat dengan menganggap variabel lain tetap maka 

produktivias kerja karyawan akan menurun, sehingga variabel umur 

berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja karyawan. 

(3) Koefisien regresi variabel pendidikan (X2) sebesar 0,185, yang berarti 

apabila pendidikan karyawan meningkat dengan menganggap variabel lain 

tetap maka produktivias kerja karyawan akan meningkat, sehingga variabel 

pendidikan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. 



(4) Koefisien regresi variabel pengalaman kerja (X3) sebesar 0,195, yang 

berarti apabila pengalaman kerja karyawan meningkat dengan menganggap 

variabel lain tetap maka produktivias kerja karyawan akan meningkat, 

sehingga variabel pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

(5) Koefisien regresi variabel absensi (X4) sebesar 0,03467, yang berarti 

apabila absensi karyawan meningkat dengan menganggap variabel lain 

tetap maka produktivias kerja karyawan akan meningkat, sehingga variabel 

absensi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. 

(6) Koefisien regresi variabel upah borongan (X5) sebesar 0,0000008091, yang 

berarti apabila upah borongan karyawan meningkat dengan menganggap 

variabel lain tetap maka produktivias kerja karyawan akan meningkat, 

sehingga variabel upah borongan berpengaruh positif terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pada cabang PT. Surya Gemilang  mengenai 

pengaruh umur, pendidikan, pengalaman kerja, absensi, dan upah borongan 

terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi shopping bag PT. 

Surya Gemilang  di Surakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja, absensi, 

dan upah borongan secara individu berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan dan pengalaman kerja merupakan faktor 

yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi shopping bag cabang PT. Surya Gemilang di Surakarta karena 

memiliki thitung paling besar diantara variabel independen lainnya. 

2. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa variabel umur, pendidikan, 

pengalaman kerja, absensi, dan upah borongan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 



produksi shopping bag cabang PT. Surya Gemilang  di Surakarta karena 

mamiliki Fhitung lebih besar daripada Ftabel. 

3. Besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu 

seharga nilai R Square (R
2
) penelitian sebesar 0,678 atau 67,98%. Hal ini 

berarti bahwa pengaruh antara umur (X1), pendidikan (X2), pengalaman 

kerja (X3), absensi (X4), dan upah borongan (X5) ada sebesar 67,8% 

sedangkan sisanya (100% - 67,8% = 32,2%) dipengaruhi oleh variabel di 

luar penelitian ini. 

 

B. Saran 

1. Penelitian mendatang sebaiknya tidak hanya menggunakan metode 

dokumentasi dalam mengambil data tetapi juga menggunakan metode 

kuesioner. 

2. Penelitian mendatang sebaiknya menambah variabel penelitian sehingga 

dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya. 

3. Perusahaan sebaiknya memperhatikan umur, pendidikan, pengalaman 

kerja, absensi, dan upah borongan karyawan  sehingga produktivitas kerja 

karyawan dapat terus meningkat dan dapat mengoptimalkan laba 

perusahaan. 
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