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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Industri 

Kampong Batik Laweyan adalah sentra perkampungan pengusaha Batik 

di Solo yang mimiliki daya tarik yang sangat besar. Daya tarik ini meliputi 

kondisi sosial Ekonomi, kondisi peninggalan budaya dan kondisi industri 

batiknya. Penelitian ini mengambil data dari industri batik skala kecil, 

menengah dan besar, pada masing - masing skala diambil populasi industri 

batik yang paling besar produksinya dari masing masing skala kecil, 

menengah dan besar. Sebagai hasil pendahuluannya, berikut ini merupakan 

tinjauannya mengenai karateristik responden yang dinyatakan dalam 

bentuk tabulasi identitas responden. 

 

4.1.2 Identitas Responden Skala Besar 

Dari kuisioner yang telah diisi oleh responden didapat data identitas 

responden. Penyajian data mengenai identitas responden untuk 

memberikan gambaran tentang keaadaan diri dari para responden. 

 

4.1.2.1  Umur Responden Industri Batik Skala Besar 

Umur dalam keterkaitannya dengan perilaku individu dilokasi 

kerja biasanya adalah sebagai gambaran akan pengalaman dan 

tanggung jawab individu. Tabulasi umur responden dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Umur Responden Skala Besar 

Umur (Tahun) Jumlah Responden Presentase 

22-32 4 13.00% 

33-42 16 53.00% 

43-52 3 10% 

53-62 5 17% 

≥ 62 2 7% 

Total 30 100.00% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa untuk umur 

responden yang terbanyak adalah umur 30 tahun atau lebih yaitu 

sebanyak 24 orang atau 53%, diikuti dengan usia responden 53 – 

62 sebanyak 5 orang atau 17% dan 22 – 32  sebanyak 4 orang atau 

13%. hal ini menunjukan bahwa karyawan di industri batik 

kategori kecil, menengah dan besar sebagian besar masih berusia 

muda dan pada umur yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada usia yang  masih muda, semangat kerja yang dimiliki masih 

relative tinggi. 

4.1.2.2  Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada 

perilakun seseorang. Dalam suatu bidang kerja jenis kelamin 

seringkali dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh 

individu. Penyajian data responden berdasarkan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden Skala Besar 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Perempuan  5 17% 

Laki-laki 25 83% 

Total 30 100% 

Sumber : Data Promer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 25 orang 83% dibanding 

perempuan hanya 5 orang 17%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis 

kelamin laki-laki sebagai proporsi yang lebih besar dibanding  

karyawan perempuan yang bekerja di industri batik skala besar. 

Hal ini disebabkan karena untuk pekerjaan yang lebih memerlukan 

tenaga fisik, laki-laki secara umum dipandang lebih baik 

dibanding perempuan. 

 

4.1.2.3  Pendidikan Responden Skala Besar 

Pendidikan seringkali dipandang sebagai satu kondisi yang 

mencerminkan kemampuan seseorang. Penyajian data responden 

berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Pendidikan Responden Skala Besar 

Pendidikan Jumlah Responden Presentase 

SD 9 30% 

SMP 9 30% 

SMA 6 20% 

D3 2 7% 

S1 4 13% 

Total 30 100% 

Sumber : Data Promer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan data bahwa jumlah 

responden terbanyak adalah dari responden yeng berpendidikan 

SMP dan SD yaitu sebanyak 9 orang atau 30%% dari jumlah 

responden. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan industri batik 

kategori besar memiliki pendidikan dibawah rata - rata. Hal ini 

disebabkan karena untuk pekerja dibagian karyawan produksi 

tidak dibutuhan pendidiakn tinggi. 
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4.1.3 Deskripsi Data Penelitian Skala Besar 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 30 

responden melalui penyebaran kuisioner. Untuk mendapatkan 

kecenderungan jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada 

rentang skor jawaban sebagimana pada lampiran. 

4.1.3.1 Diskripsi Variabel Kualitas SDM Kategori Industri Besar 

Variabel kualitas SDM pada penelitian ini diukur melalui 10 

buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator – indikator dari 

variabel tersebut. Hasil tanggapan terhadap kualitas SDM dapat 

dijelaskan pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Kualitas SDM Skala Besar 

 

Sumber :Data Primer yang Diolah, 2018 

SS S N TS STS

4 9 16 0 1 30

13% 30% 53% 4% 100%

4 11 15 0 0 30

13% 37% 50% 100%

1 9 20 0 0 30

3% 30% 67% 100%

4 24 2 0 0 30

13% 80% 7% 100%

7 19 4 0 0 30

24% 63% 13% 0 0 100%

7 21 1 1 0 30

24% 70% 3% 3% 100%

5 9 12 4 0 30

17% 30% 40% 13% 0 100%

2 13 13 2 0 30

7% 43% 43% 7% 0 100%

1 7 22 0 0 30

3% 24% 73% 100%

5 8 17 0 0 30

17% 27% 56% 0 0 100%

Pertanyaan tentang kualitas SDM dimisalkan K

1 K1

K22

Skor
No JumlahPernyataan

K99

10 K10

6 K6

7 K7

K88

3 K3

4 K4

5 K5

Keterangan
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Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.4 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

kualitas SDM sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. Rekapitulasi hasilnya dapat 

dilihat di lampiran penelitian. 

Pada pertanyaan pertama (K1) ditunjukkan oleh responden 

bahwa setiap pekerja memiliki kemampuan akademik yang sesuai 

antara pendidikan dan pekerjaan. Hasil ini ditunjukkan oleh 30% 

jawaban setuju dan 53% jawaban netral. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan akademik dan pendidikan berpengaruh dengan 

jenis pekerjaan yang dilakukan saat melakukan pekerjaan. 

Berkaitan dengan pertanyaan kedua(K2)  menunjukkan bahwa 

menerut saya, diperlukan antara kesesuaian antara keahlihan 

dengan pekerjaan yang dimiliki sekarang. Hasil ini ditunjukkan 

oleh 37% jawaban setuju dan 50% jawaban netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja yang mempunyai keahlihan 

lebih dapat ditempatkan dibagaian yang sesuai dengan keahlihan 

yang dimiliki. 

Pada pertanyaan ketiga (K3) menunjukkan bahwa dalam 

bekerja pembagian tugas diperlukan untuk menata uraian jabatan 

yang telah ada sesaui keahlihan masing – masing. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 30% menjawab setuju dan 67% menjawab 

netral. Hal ini menunjukan bahwa dalam dalam pem,eberian tugas 

pekerjaan tidak usah disesuaikan dengan uraian jabatan tetapi 

sesuai dengan job pekerjaan yang sudah ditetapkan sesauai dengan 

pekerjaan masing-masing. 
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Pada pertanyaan keempat (K4) menunjukkan bahwa saya 

bersedia untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas – tugas 

jabatan denagn menerima resiko atas pelaksanaan tugas jabatan 

tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa 80% menjawab setuju dan 

13% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas jabatan setiap pekerja harus mempunyai 

tanggung jawab dan disiplin kerja yang tinggi agar pekerjaan 

dapat terlaksana dengan baik, dan apabila pekerja melakukan 

kesalahan maka pekerja wajib mendapatkan sanksi yang sudah 

ditetapkan. 

Pada pertanyaan kelima (K5) menunjukkan bahwa saya 

mempunyai keahlihan dalam melaksanakan tugas yang 

menggunakan teknologi. Hasil ini menunjukkan bahwa 63% 

menjawab setuju dan 24% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja dalam bekerja harus selalu mengikuti 

perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi karena 

dengan adanya teknologi abru memudahkan pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Pada pertanyaan keenam (K6) menunjukkan bahwa saya 

memiliki teknik untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah. Hasil ini menunjukkan bahwa 70% 

menjawab setuju dan 24% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja dituntut untuk mempunyai 

keahlihan lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain untuk 

meningkatkan hasil produksi. 
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Pada pertanyaan ketujuh (K7) menunjukkan bahwa Menurut 

saya, pelatihan sumber daya manusia secara berkala penting 

dilakukan dalam perusahaan atau industri. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 30% menjawab setuju dan 40% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa elatihan sumber daya manusia sangat penting 

dilakukan oleh perusahaan atau industri untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Pada pertanyaan kedelapan (K8) menunjukkan bahwa dalam 

mencapai tujuan perusahaan diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan juga disiplin dan bertanggung jawab. Hasil 

ini menunjukkan bahwa 43% menjawab setuju dan 43% 

menjawab netral. Hal ini bahwa suatu perusahaan atau industri 

harus mempunyai karyawan yang berkualitas dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

Pada pertanyaan kesembilan (K9) menunjukkan bahwa 

Menurut saya, pengolahan  sumber daya manusia yang bagus 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 24% menjawab setuju dan 73% menjawab netral. Hal ini 

menunjukan bahwa faktor sumber daya manusia tidak cukup 

untuk mempengruhi tenatng kinerja karyawan ,maka dibutuhkan 

faktor lain untuk meningkatkan kinerja karyawan disuatu 

perusahaan. 

Pada pertanyaan kesepuluh (K10) menunjukkan bahwa dalam 

perencanaan sumber daya manusia perusahaan atau industri harus 

memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM tersebut. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 27% menjawab setuju dan 56% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kualitas sumber 

daya manusia harus diperhatikan lebih oleh perusahaan atau 

industri agar perusahaan tidak kekurangan tenaga kerj. 
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4.1.3.2  Deskripsi Variabel Disiplin Kerja Skala Industri Besar 

Variabel disiplin kerja pada penelitian ini diukur melalui 10 

buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari 

variabel tersebut. Hasil tanggapan disiplin kerja dapat dijelaskan 

pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 Tanggapan Mengenai Disiplin Kerja Skala Besar 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.5 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

disiplin kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

SS S N TS STS

2 8 19 0 1 30

7% 27% 63% 0 3% 100%

4 11 15 0 0 30

13% 37% 50% 0 0 100%

1 9 20 0 0 30

3% 30% 67% 0 0 100%

4 23 3 0 0 30

13% 77% 10% 0 0 100%

7 19 4 0 0 30

24% 63% 13% 0 0 100%

7 21 1 1 0 30

24% 70% 3% 3% 0 100%

5 9 12 4 0 30

17% 30% 40% 13% 0 100%

2 13 13 2 0 30

7% 43% 43% 7% 0 100%

1 9 20 0 0 30

3% 30% 67% 0 0 100%

5 8 17 0 0 30

17% 26% 57% 0 0 100%

Pernyataan tentang disiplin kerja dimisalkan D

No

2

5

8

D2

3 D3

4 D4

Pernyataan
Skor

Jumlah

1 D1

D8

9 D9

10 D10

D5

6 D6

7 D7

Keterangan
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Pada pertanyaan pertama (D1) menunjukkan bahwa menurut 

saya datang tepat waktu dalam bekerja sebelum pekerjaan dimulai. 

Hasil ini ditunjukkan oleh 27% menjawab setuju dan 63% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kedisiplinan 

waktu setiap karyawan masih belum disiplin dalam hal kedatangan 

saat dimulainya pekerjaan. 

Pada pertanyaan kedua (D2) menunjukkan bahwa menurut 

saya ikut andil memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 37% menjawab setuju dan 50% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam segi 

kerjasama setiap karyawan sudah berjalan dengan baik antara 

karyawan satu dengan yang lain. 

Pada pertanyaan ketiga (D3) menunjukkan bahwa menurut 

saya secara rutin mendapatkan saran dan arahan dari pemimpin. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 30% menjawab setuju dan 67% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin 

hanya memberikan arahan saat situasi yang diperlukan saja atau 

saat bener – benar dalam keadaan yang harus diselesaikan dengan 

pemimpin. 

Pada pertanyaan keempat (D4) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu mengerjakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab 

saya dengan cepat dan tepat waktu. Hasil ini menunjukkan bahwa 

77% menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkna bahwa dalam menyelesaikan tugas merupakan 

kewajiban dari karyawan tersebut dan menyelesaikan 

pengerjaannya secara cepat dan tepat waktu. 
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Pada pertanyaan kelima (D5) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu menaati peraturan yang ada di perusahaan atau 

industri. Hasil ini menunjukkan bahwa 63% menjawab setuju dan 

24% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

karyawan selalu menaati peraturan yang ada. 

Pada pertanyaan keenam  (D6) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin agar 

pekerjaan saya cepat selesai tepat waktu. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 70% menjawab setuju dan 24% menjawab sangat setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan karyawan selalu menggunakan waktunya dengan sebaik 

mungkin agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. 

Pada pertanyaan ketujuh (D7) menunjukan bahwa menurut 

saya tidak pernah menunda nunda pekerjaan yang telah diberikan 

kepada saya. Hasil ini menunjukkan bahwa 30% menjawab setuju 

dan 40% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

menyelesaikan pekerjaan setiap pekerja selalu menyelesaikan 

pekerja tampa menunda pekerjaan tersebut agar tercapainya target 

produksi batiknya. 

Pada pertanyaan kedelapan (D8) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu bersungguh – sungguh dalam melaksanakan tugas 

yang telah diberikan kepada saya. Hasil ini menunjukkan bahwa 

43% menjawab setuju dan 43% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bekerja setiap pekerja bekerja dengan 

sungguh-sunggu dan bekerja keras dalam memenuhi target yang 

telah ditetapkan perusahaan atau industri. 
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Pada pertanyaan kesembilan (D9) menunjukkan bahwa 

menurut saya tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat 

dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 30% menjawab 

setuju dan 67% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pekerja mempunyai sikap yang berbeda beda dalam 

menyikapi tentang semangat kerja dapat diartikan sebagai tolak 

ukur dalam bekerja. 

Pada pertanyaan kesepuluh (D10) menunjukkan bahwa 

menurut saya selalu berusaha membuat suasana yang baru dalam 

bekerja agar tidak merasa jenuh. Hasil ini menunjukkan bahwa 

26% menjawab setuju dan 57% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bekerja setiap karyawan mempunyai 

cara sendiri agar pekerjaan yang dilakukan tidak terasa 

membosankan dan monoton. 
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4.1.3.3  Deskripsi Variabel Motivasi Kerja Skala Industri Besar 

Variabel motivasi kerja pada penelitian ini diukur melalui 10 buah 

indikator pertanyaan. Hasil tanggapan mengenai motivasi kerja 

dapat dijelaskan pada tabel 4.6 berkut ini : 

Tabel 4.6 Hasil Tanggapan Motivasi Kerja Skala Besar 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

motivasi kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

 

SS S N TS STS

4 9 16 0 1 30

13% 30% 54% 0 3% 100%

6 11 13 0 0 30

20% 37% 43% 0 0 100%

1 9 20 0 0 30

3% 30% 67% 0 0 100%

4 23 3 0 0 30

13% 77% 10% 0 0 100%

7 19 4 0 0 30

23% 64% 13% 0 0 100%

7 21 1 1 0 30

23% 71% 3% 3% 0 100%

6 9 11 4 0 30

20% 30% 37% 13% 0 100%

2 13 13 2 0 30

7% 43% 43% 7% 0 100%

1 7 22 0 0 30

3% 23% 74% 0 0 100%

8 8 14 0 0 30

27% 27% 46% 0 0 100%

Pertanyaan tentang motivasi kerja dimisalkan M

10 M10

5 M5

6 M6

7 M7

2 M2

3 M3

4 M4

8 M8

9 M9

No Pernyataan
Skor

Jumlah

1 M1

Keterangan
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Pada pertanyaan pertama (M1) menunjukkan bahwa menurut 

saya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan saya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 30% menjawab setuju dan 54% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja mempunyai 

tanggung jawab penuh atas pekerjan yang telah diberikan. 

Pada pertanyaan kedua (M2) menunjukkan bahwa menurut 

saya sebelum melakukan pekerjaan saya terlebih dahulu 

menentukan target pelaksanaannya. Hasil ini menunjukkan bahwa 

37% menjawab setuju dan 43% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan suatu pekerjaan 

setiap pekerja menentukan target produksi yang akan diproduksi 

selama satu bulan. 

Pada pertanyaan ketiga (M3) menunjukkan bahwa menurut 

saya memiliki hubungan yang erat dengan semua karyawan. Hasil 

ini menunjukkan bahwa 30% menjawab setuju dan 67% 

menjawab netral. Hal ini menunjukan bahwa setiap pekerja 

mempunya hubungan yang erat sesame pekerja yang lain agar 

terjalinnya kerja sama yang baik dalam melakukan pekerjaan. 

Pada pertanyaan keempat  (M4) menunjukkan bahwa menurut 

saya sering dan ingin selalu mendapat penghargaan atas pekerjaan 

yang saya lakukan. Hasil ini menunjukkan bahwa 77% menjawab 

setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan dikarenakan 

untuk mendapatkan penghargaan atas jasa dan dedikasinya 

terhadap apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan 

atau industri tersebut. 

 

 



56 

 

 
 

Pada pertanyaan kelima (M5) menunjukkan bahwa menurut 

saya berusaha bekerja lebih keras untuk mencapai prestasi terbaik 

dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 64% menjawab 

setuju dan 23% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap karyawan harus bekerja keras dalam menyelesaiakn 

pekerjaan dan mencapai target perusahaan. 

Pada pertanyaan keenam (M6) menunjukkan bahwa menurut 

saya gaji yang saya terima sesuai dengan keinginan saya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 71% menjawab setuju dan 3% menjawab 

tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa rata –rata pegawai batik 

yang bekerja disana setuju dengan gaji yang diterima sekarang. 

Pada pertanyaan ketujuh  (M7) menunjukkan bahwa menurut 

saya atasan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kemapuan karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

30% menjawab setuju dan 37% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran atasan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan industri batik. 

Pada pertanyaan kedelapan (M8) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam menyelesaiakan masalah atasan bertindak secara 

bijaksana. Hasil ini menunjukkan bahwa 43% menjawab setuju 

dan 7% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa peran 

atasan dalam menyelesaikan masalah sangatlah penting dan 

diperlukan dalam menyelesaikan masalah baik secara individu 

maupun  kelompok. 
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Pada pertanyaan kesembilan (M9) menunjukkan bahwa 

menurut saya situasi lingkungan pekerjaan yang baik dalam 

tempat kerja. Hasil ini menjukkan bahwa 23% menjawab setuju 

dan 3% menjawab sangat setuju. Hal ini emnunjukan bahwa 

tempat kerja yang baik mampu memberikan kenyamanan 

karyawan dalam bekerja dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

Pada pertanyaan kesepuluh (M10) menunjukkan bahwa 

menurut saya pemberian penghargaan bagi karyawan yang 

berprestasi akan memberikan motivasi kepada karyawan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 27% menjawab setuju dan 46% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan abahwa pemberian penghargaan bagi 

karyawan berprestasi dapat emningkatkan motivasi kepada setiap 

karyawan agar bekerja lebih semangat lagi. 
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4.1.3.4  Variabel Kinerja Karyawan Skala Besar 

Variabel kinerja karyawan pada penelitian ini dapat diukur melalui 

10 buah indikator pertanyaan. Hasil tanggapan mengenai kinerja 

karyawan dapat dijelaskan pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Kinerja Karyawan Skala Besar 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.6 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

motivasi kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

 

SS S N TS STS

5 12 13 0 0 30

17% 40% 43% 0 0 100%

6 11 13 0 0 30

20% 37% 43% 0 0 100%

1 9 20 0 0 30

3% 30% 67% 0 0 100%

4 24 2 0 0 30

13% 80% 7% 0 0 100%

7 19 4 0 0 30

23% 64% 13% 0 0 100%

7 21 1 1 0 30

23% 71% 3% 3% 0 100%

6 9 11 4 0 30

20% 30% 37% 13% 0 100%

2 13 13 2 0 30

7% 43% 43% 7% 0 100%

3 7 20 0 0 30

10% 23% 67% 0 0 100%

8 8 14 0 0 30

27% 27% 46% 0 0 100%

Pertanyaan tentang kinerja karyawan dimisalkan KK

No Pernyataan
Skor

Jumlah

1 KK1

5 KK5

6 KK6

7 KK7

2 KK2

3 KK3

4 KK4

8 KK8

9 KK9

10 KK10

Jumlah
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Pada pertanyaan pertama (KK1) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam bekerja saya cepat mempelajari pekerjaan yang telah 

diberikan. Hasil ini menunjukkan bahwa 40% menjawab setuju 

dan 17% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pekerja dituntut harus mampu dengan cepat memahami 

tugas yang telah diberikan. 

Pada pertanyaan kedua (KK2) menunjukan bahwa menurut 

saya dalam bekerja saya selalu kreatif dan inovatif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 37% menjawab setuju dan 20% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bekerja seorang 

pekerja harus kreatif dan inovatif dalam menyelesaiakn 

pekerjaannya. 

Pada pertanyan ketiga (KK3) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu memahami tugas yang telah diberikan dalam 

pekerjaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 30% menjawab setuju 

dan 67% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

pekerja harus mempunyai pemahaman tentang pekerjaan yang 

akan dikerjakan. 

Pada pertanyaan keempat (KK4) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu meningkatkan prestasi kerja untuk mendapatkan 

penilaian dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 80% 

menjawab setuju dan 13% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja harus meningkatkan prestasi 

kerja mereka agar dapat meningkatkan kemaouan para pekerja. 

 

 

 

 

 



60 

 

 
 

Pada pertanyaan kelima (KK5) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam melakukan pekerjaan saya selalu memotivasi diri 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 64% menjawab setuju dan 23% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan motivasi 

diri dari setiap pekerja agar dalam menyelesaiakan pekerjaan atau 

saat melakukan pekerjaan dapat berjalan dengan lancer dan selesai 

tepat waktu. 

Pada pertanyan keenam (KK6) menunjukkan bahwa menurut 

saya setiap pekerjaan yang saya lakukan berorientasi pada tujuan 

perusahaan, yaitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 71% menjawab setuju dan 3% 

menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja 

melakukan pekerjaan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan 

yaitu menghasilkan produk batik yang berkualitas dan mempunyai 

nilai seni yang tinggi. 

Pada pertanyaan ketujuh  (KK7) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam melaksanakan tugas pekerjaan saya selalu 

melakukannya dengan tindakan yang positif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 30% menjawab setuju dan 20% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang 

dilakukan karyawan dengan tindakan yang positif dan sesuai 

peraturan perusahaan. 

Pada pertanyaan kedelapan (KK8) menunjukkan bahwa 

menurut saya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan 

saya selalu melakukan dengan keuletan dan ketekunan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 43% menjawab setuju dan 7% menjawab 

sangat setuju. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap pekerjaan haris 

dilakukan dengann keuletan dan ketekunan dari  masing pekerja. 
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Pada pertanyaan kesembilan (KK8) menunjukkan bahwa 

menurut saya bisa berinisiatif dan bekerja sama dengan para 

pekerja lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa 23% menjawab 

setuju dan 10% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam bekerja setiap pekerja dituntut agar mampu bekerja 

sama dengan pekerja yang lain dan mempunyai inisiatif atau 

masukan lebih dulu bila terjadi kendala dalam menyelesiakan 

masalah. 

Pada pertanyaan kesepuluh (KK10) menunjukkan bahwa 

menurut saya mampu menyelesaikan tugas dengan ketrampilan 

pemahaman pengusaan yang saya miliki. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 27% menjawab setuju dan 46% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan 

dituntut untuk lebih mempunyai pemahaman tentang  bagaimana 

cara menyelesaikan target produksi agar tidak terjadi 

keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.  
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1.2 Analisis Data Skala Besar 

4.2.1 Uji Kualitas Data Skala Industri Besar 

4.2.1.1  Pengujian Validitas Skala Besar 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan 

alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala atau kejadian 

yang diukur. Item kuisioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung 

> r tabel (n-2). Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Skala Besar 

No Variabel / Indikator 
r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan  

KUALITAS  SDM 

1 K1 0.672 0.396 Valid 

2 K2 0.771 0.396 Valid 

3 K3 0.616 0.396 Valid 

4 K4 0.595 0.396 Valid 

5 K5 0.719 0.396 Valid 

6 K6 0.617 0.396 Valid 

7 K7 0.787 0.396 Valid 

8 K8 0.554 0.396 Valid 

9 K9 0.698 0.396 Valid 

10 K10 0.61 0.396 Valid 

DISIPLIN KERJA 

1 D1 0.491 0.396 Valid 

2 D2 0.759 0.396 Valid 

3 D3 0.61 0.396 Valid 

4 D4 0.568 0.396 Valid 

5 D5 0.752 0.396 Valid 

6 D6 0.607 0.396 Valid 

7 D7 0.789 0.396 Valid 

8 D8 0.527 0.396 Valid 

9 D9 0.569 0.396 Valid 

10 D10 0.607 0.396 Valid 
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Lanjutan  Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Skala Besar 

MOTIVASI KERJA 

1 M1 0.662 0.396 Valid 

2 M2 0.634 0.396 Valid 

3 M3 0.581 0.396 Valid 

4 M4 0.612 0.396 Valid 

5 M5 0.682 0.396 Valid 

6 M6 0.623 0.396 Valid 

7 M7 0.721 0.396 Valid 

8 M8 0.472 0.396 Valid 

9 M9 0.675 0.396 Valid 

10 M10 0.525 0.396 Valid 

KINERJA KARYAWAN 

1 KK1 0.563 0.396 Valid 

2 KK2 0.648 0.396 Valid 

3 KK3 0.6 0.396 Valid 

4 KK4 0.562 0.396 Valid 

5 KK5 0.682 0.396 Valid 

6 KK6 0.589 0.396 Valid 

7 KK7 0.711 0.396 Valid 

8 KK8 0.461 0.396 Valid 

9 KK9 0.523 0.396 Valid 

Sumber : Lampiran output pengolahan SPSS 

 

Tabel 4.8 terlihat bahwa korelasi antara masing masing 

indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel 

menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa r 

hitung > r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 

pertanyaan dinyatakan valid. 
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4.2.1.2  Pengujian Reliabilitas Skala Besar 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana 

keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk 

penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian 

reliabilitas untuk masing masing variabel yang diringkas pada 

tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabilitas Skala Besar 

Variabel  Alpha Keterangan 

Kualitas SDM 0.908 Reliabel 

Disiplin Kerja 0.892 Reliabel 

Motivasi Kerja 0.889 Reliabel 

Kinerja Kryawan 0.862 Reliabel 

Sumber :Lampiran output pengolahan SPSS 

 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua 

variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu 

diatas 0.60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran 

masing- masing variabel dari kuisioner adalah reliable sehingga 

untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel 

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik Skala Industri Besar 

4.2.2.1  Uji Multikolinieritas Skala Besar 

Pengujian multikonieritas bertujuan untuk mengetahui 

hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model 

regresi. Gejala multikoneiritas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan nilai varian inflation factor (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil 

dari 10 dan nilai toleransinya diatas 0,1 atau 10% maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikoneiritas. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolineiritas Skala Besar 

No Variabel Bebas Nilai Tolerance Nilai VIF (%) 

1 Kualitas SDM 0,777 1,286 

2 Disiplin Kerja 0,815 1,227 

3 Motivasi Kerja 0,900 1,111 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 

 

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIFF semua 

variabel bebas dalam penelitian ini lebih kecil dari 10 sedangkan 

nilai tolerance semua variabel bebas lebih dari 10% yang berarti 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 

90%. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

multikolineiritas antar variabel bebas dalam model regresi. 
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4.2.2.2  Uji Heterokedastisitas Skala Besar 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat digunakan metode grafik scatterplot yang 

dihasilkan dari output program SPSS versi 17, apabila pada 

gambar menunjukan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka hal ini dapat dapat disimpulkan tidak terjadi adanya 

heterokedastisitas pada model regresi. 

Gambar 4.1 Hasil Pengujian Heterokedastisitas Skala Besar 

 

Sumber : Lampiran Output SPSS 
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Dari grafik tersebut terlihat titik-titik yang menyebar secara 

acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal 

ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik 

heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata 

lain menerima hipotesis homoskedastisitas. 

 

4.2.2.3  Uji Normalitas Skala Besar 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat, keduanya 

terdistribusikan secara normal ataukah tidak. Normalitas data 

dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik pada 

Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dari variabel 

terikat. Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.2 Hasil Pengujian Normalitas Skala Besar 

  

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

Dari gambar tersebut didapatkan hasil bahwa semua data 

terdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar gasis 

diagonal.  
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1.3 Analisis Regresi Linear Berganda Skala Besar 

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan 

asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas 

dari gejala multikolineiritas dan terbebas dari heterokedastisitas. Dari analisis 

sebelumnya telah terbukdi bahwa model persamaan yang diajukan dalam 

penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat 

 (Siregar, 2015). Berdasarkan erstimasi regresi linear berganda dengan program 

SPSS 17 diperoleh hasil seperti pada tabel 4.11  berikut ini : 

Tabel 4.11 Hasil Estimasi Regresi Skala Besar 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah : 

Y = 6.439 + 0,140 X1 + 0,019 X2 + 0.685 X3 

Keterangan : 

A  = Konstanta 

Y = Kinerja Pengrajin 

X1= Kualitas SDM 

X2= Disiplin Kerja 

X3= Motivasi Kerja 

 

Tabel Estimasi Regresi Linear Berganda
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.439 7.991  .806 .428 

KualitasSDM .140 .090 .234 1.561 .131 

Disiplin Kerja .019 .171 .017 .109 .914 

Motivasi .685 .188 .588 3.642 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

a. Variabel kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai arah 

yang koefisien yang bertanda positif terhadap kinerja karyawan. 

b. Koefisien kualitas SDM memberikan nilai sebesar 0,140 yang berarti bahwa 

jika kualitas SDM semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka 

kinerja karyawan akan mengalami peningkatan. 

c. Koefisien motivasi memberikan nilai sebesar 0,685 yang berarti bahwa jika 

motivasi kerja semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka kinerja 

karyawan akan mengalami peningkatan. 

d. Koefisien disiplin kerja memberikan nilai sebesar 0,019 yang berarti bahwa 

jika disiplin kerja semakin kuat denagn asumsi variabel lain tetap maka 

kinerja karyawan akan mengalami peningkatan.  

 

1.4 Pengujian Hipotesis Skala Besar 

4.4.1 Uji F (pengujian hipotesis secara simultan) Skala Besar 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama sama diuji 

dengan menggunkan uji F. hasil perhitungan regresi secara simultan 

diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi secara Simultan Skala Besar 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

 

 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.481 3 7.494 7.787 .001
a
 

Residual 25.019 26 .962   

Total 47.500 29    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, KualitasSDM, Disiplin Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja 
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Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk 

pengaruh kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja secara 

simultan terhadap kinerja pengrajin batik adalah sebesar 0,01 < 

0,05 dan nilai F hitung 7,494 > F tabel 3,34, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi 

kerja terdapat pengaruh secara simultan terhadap kinerja pengrajin 

batik. 

4.4.2 Koefisien Determinasi (R2) Skala Besar 

Koefisien determinai merupakan besaran yang menunjukan besarnya 

variansi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independenya. Dengan kata lain, koefien determinasi ini digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh variabel-varianel bebas dalam menerangkan 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai 

Adjusted R Square sebagai mana dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi Skala Besar 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koeisien determinasi 

(Adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0.473. hal ini berarti 47% variansi 

vaiabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas SDM, 

disiplin kerja dan motivasi kerja, sedangkan sisanya sebesar 53% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .688
a
 .473 .413 .98096 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, KualitasSDM, Disiplin Kerja 
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4.4.3 Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial) Skala Besar 

Hipotesis 1, 2 dan 3 dalam penelitian ini diuji kebenaranya dengan 

mengunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf 

signifikansi (P- Value), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari 

perhitungan dibawah 0.05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 

signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 4.14 Hasil Uji t Secara Parsial Skala Besar 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

1. Uji Hipotesis 1 (H1) 

Perumusan hipotesis :  

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara kualitas SDM dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0 terdapat pengaruh positif antara kualitas SDM dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.14 nilai signifikansi untuk pengaruh kualitas 

SDM terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,131 > 0,05 dan nilai t 

hitung 1,561 < t tabel 2,055, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak yang ini berarti tidak terdapat pengaruh antara 

kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin. 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.439 7.991  .806 .428 

KualitasSDM .140 .090 .234 1.561 .131 

Disiplin 

Kerja 

.019 .171 .017 .109 .914 

Motivasi .685 .188 .588 3.642 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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2. Uji Hipotesis 2 (H2) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara disiplin kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0 terdapat pengaruh positif antara disiplin Kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.14 nilai signifikansi untuk pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,914 > 0,05 dan nilai t hitung 

0,190 < t tabel 2,055, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak yang ini berarti tidak terdapat pengaruh antara disiplin 

kerja terhadap kinerja pengrajin. 

 

3. Uji Hipotesis 3 (H3) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara motivasi kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0  terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.14 nilai signifikansi untuk motivasi kerja 

terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung 

3,642 > t tabel 2,055, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima yang ini berarti tidak terdapat pengaruh antara 

motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin. 
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1.5 Pembahasan Industri Skala Besar 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa 

secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif 

artinya semakin tinggi kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja maka 

mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja karyawan yang dihasilkan. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Penjelasan dari masing – masing 

pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat tidak 

terdapat  pengaruh antara kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin. Melalui 

hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,561 

dengan taraf signifikansi hasilnya sebesar 0,131 tersebut lebih besar dari 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 

menolak Ha. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa kualitas SDM 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa tidak ada 

pengaruh antara variabel kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin batik di 

kampong batik laweyan kategori industri besar. 

2. Pengaruh Dsiplin Kerja terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan tidak terdapat 

pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar  0,109 

dengan taraf  signifikansi hasilnya sebesar 0,914 tersebut lebih besar dari 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 

menolak Ha. Pengujian  ini secara statistik membuktikan bahwa disiplin kerja  

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa tidak ada 

pengaruh antara variabel disiplin  kerja terhadap kinerja pengrajin batik di 

kampong batik laweyan kategori industri besar. 
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3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh 

antara motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil perhitungan 

yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,642 dengan taraf 

signifikansi hasilnya sebesar 0,001 tersebut lebih kecil dari 0,05,  yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. 

Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa motivasi kerja  

berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa ada pengaruh 

antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin batik di kampong 

batik laweyan kategori industri besar. 
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4.1.3 Identitas Responden Skala Menengah 

Dari kuisioner yang telah diisi oleh responden didapat data identitas 

responden. Penyajian data mengenai identitas responden untuk 

memberikan gambaran tentang keadaan diri para rseponden. 

4.1.3.1  Umur Responden Industri Batik Skala Menengah 

Umur dalam keterkaitannya dengan perilaku individu dilokasi 

kerja biasanya adalah sebagai gambaran akan pengalaman dan 

tanggung jawab individu. Tabulasi umur responden dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 4.15 Umur Responden Skala Menengah 

Umur (Tahun) Jumlah Responden Presentase 

22-32 6 33% 

33-42 6 33% 

43-52 2 11% 

53-62 4 23% 

≥ 62 0 0 

Total 18 100% 

Sumber : Data primer yang dioleh, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa untuk umur 

responden yang terbanyak adalah umur 22-32 tahun yaitu 

sebanyak 6 orang atau 33%, diikuti dengan usia responden 32-42 

tahun sebanyak 6 orang atau 33%% dan 53 – 62  sebanyak 4 orang 

atau 23%. hal ini menunjukan bahwa karyawan di industri batik 

kategori kecil, menengah dan besar sebagian besar masih berusia 

muda dan pada umur yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada usia yang  masih muda, semangat kerja yang dimiliki masih 

relative tinggi. 
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4.1.3.2  Jenis Kelamin Responden Skala Menengah 

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada 

perilakun seseorang. Dalam suatu bidang kerja jenis kelamin 

seringkali dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh 

individu. Penyajian data responden berdasarkan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.16 Jenis Kelamin Responden Skala Menengah 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Perempuan  9 50% 

Laki-laki 9 50% 

Total 18 100 

Sumber : Data yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa jumlah 

responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 9 orang da perempuan 

sebanyak 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-

laki dan perempuan yang bekerja diindustri batik skala besar. Hal 

ini disebabkan karena untuk pekerjaan  lebih memerlukan tenaga 

fisik. 

4.1.3.3  Pendidikan Responden Skala Menengah 

Pendidikan seringkali dipandang sebagai satu kondisi yang 

mencerminkan kemampuan seseorang. Penyajian data responden 

berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut  

Tabel 4.17 Pendidikan Responden Skala Menengah 

Pendidikan Jumlah Responden Presentase 

SD 5 28% 

SMP 7 39% 

SMA 2 11% 

D3 3 17% 

S1 1 5% 

Total 18 100% 

Sumber : Data yabg diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan data bahwa jumlah 

responden terbanyak adalah dari responden yeng berpendidikan 

SMP yaitu sebanyak 7 orang atau 39%% dari jumlah responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan industri batik kategori 

menengah memiliki pendidikan dibawah rata - rata. Hal ini 

disebabkan karena untuk pekerja dibagian karyawan produksi 

tidak dibutuhan pendidiakn tinggi. 

 

4.1.4 Deskripsi Data Penelitian Skala Menengah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 30 

responden melalui penyebaran kuisioner. Untuk mendapatkan 

kecenderungan jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada 

rentang skor jawaban sebagimana pada lampiran. 

4.1.4.1  Deskripsi Variabel Kualitas SDM Kategori Industri Menengah 

Variabel kualitas SDM pada penelitian ini diukur melalui 10 

buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator – indikator dari 

variabel tersebut. Hasil tangapan terhadap kualitas SDM dapat 

dijelaskan pada tabel 4.18 berikut : 
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Tabel 4.18  Tanggapan Responden Mengenai Kualitas SDM 

 

Sumber : Data yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.18. 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

kualitas SDM sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

 

 

 

 

SS S N TS STS

3 7 8 0 0 18

17% 39% 44% 0% 0% 100%

5 7 6 0 0 18

28% 39% 33% 0% 0% 100%

5 6 4 3 0 18

28% 33% 22% 17% 0% 100%

0 13 2 3 0 18

0% 72% 11% 17% 0% 100%

2 12 4 0 0 18

11% 67% 22% 0% 0% 100%

4 7 7 0 0 18

22% 39% 39% 0% 0% 100%

3 4 2 9 0 18

17% 22% 11% 50% 0% 100%

3 5 5 5 0 18

16% 28% 28% 28% 0% 100%

5 6 7 0 0 18

28% 33% 39% 0% 0% 100%

4 6 8 0 0 18

22% 33% 45% 0% 0% 100%

K99

10 K10

6 K6

7 K7

K88

3 K3

4 K4

5 K5

1 K1

K22

Skor
No JumlahPernyataan

Keterangan Pertanyaan tentang kualitas SDM dimisalkan K
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Pada pertanyaan pertama (K1) ditunjukkan oleh responden 

bahwa setiap pekerja memiliki kemampuan akademik yang sesuai 

antara pendidikan dan pekerjaan. Hasil ini ditunjukkan oleh 39% 

jawaban setuju dan 44% jawaban netral. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan akademik dan pendidikan berpengaruh dengan 

jenis pekerjaan yang dilakukan saat melakukan pekerjaan. 

Berkaitan dengan pertanyaan kedua (K2) menunjukkan bahwa 

menerut saya, diperlukan antara kesesuaian antara keahlihan 

dengan pekerjaan yang dimiliki sekarang. Hasil ini ditunjukkan 

oleh 39% jawaban setuju dan 33% jawaban netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja yang mempunyai keahlihan 

lebih dapat ditempatkan dibagaian yang sesuai dengan keahlihan 

yang dimiliki. 

Pada pertanyaan ketiga (K3) menunjukkan bahwa dalam 

bekerja pembagian tugas diperlukan untuk menata uraian jabatan 

yang telah ada sesaui keahlihan masing – masing. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 33% menjawab setuju dan 22% menjawab 

netral. Hal ini menunjukan bahwa dalam dalam pem,eberian tugas 

pekerjaan tidak usah disesuaikan dengan uraian jabatan tetapi 

sesuai dengan job pekerjaan yang sudah ditetapkan sesauai dengan 

pekerjaan masing-masing. 

Pada pertanyaan keempat (K4) menunjukkan bahwa saya 

bersedia untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas – tugas 

jabatan denagn menerima resiko atas pelaksanaan tugas jabatan 

tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa 72% menjawab setuju dan 

17% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas jabatan setiap pekerja harus mempunyai 

tanggung jawab dan disiplin kerja yang tinggi agar pekerjaan 

dapat terlaksana dengan baik. 
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Pada pertanyaan kelima (K5) menunjukkan bahwa saya 

mempunyai keahlihan dalam melaksanakan tugas yang 

menggunakan teknologi. Hasil ini menunjukkan bahwa 67% 

menjawab setuju dan 11% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja dalam bekerja harus selalu mengikuti 

perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi karena 

dengan adanya teknologi abru memudahkan pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Pada pertanyaan keenam (K6) menunjukkan bahwa saya 

memiliki teknik untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah. Hasil ini menunjukkan bahwa 39% 

menjawab setuju dan 22% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja dituntut untuk mempunyai 

keahlihan lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain untuk 

meningkatkan hasil produksi. 

Pada pertanyaan ketujuh (K7) menunjukkan bahwa Menurut 

saya, pelatihan sumber daya manusia secara berkala penting 

dilakukan dalam perusahaan atau industri. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 22% menjawab setuju dan 11% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa elatihan sumber daya manusia sangat penting 

dilakukan oleh perusahaan atau industri untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Pada pertanyaan kedelapan (K8) menunjukkan bahwa dalam 

mencapai tujuan perusahaan diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan juga disiplin dan bertanggung jawab. Hasil 

ini menunjukkan bahwa 28% menjawab setuju dan 28% 

menjawab netral. Hal ini bahwa suatu perusahaan atau industri 

harus mempunyai karyawan yang berkualitas dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 
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Pada pertanyaan kesembilan (K9) menunjukkan bahwa 

Menurut saya, pengolahan  sumber daya manusia yang bagus 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 33% menjawab setuju dan 39% menjawab netral. Hal ini 

menunjukan bahwa faktor sumber daya manusia tidak cukup 

untuk mempengruhi tenatng kinerja karyawan ,maka dibutuhkan 

faktor lain untuk meningkatkan kinerja karyawan disuatu 

perusahaan. 

Pada pertanyaan kesepuluh (K10) menunjukkan bahwa dalam 

perencanaan sumber daya manusia perusahaan atau industri harus 

memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM tersebut. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 33% menjawab setuju dan 45% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kualitas sumber 

daya manusia harus diperhatikan lebih oleh perusahaan atau 

industri agar perusahaan tidak kekurangan tenaga kerja yang 

berkualitas. 
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4.1.4.2  Deskripsi Variabel Disiplin Kerja Skala Industri Menengah 

Variabel disiplin kerja pada penelitian ini diukur melalui 10 

buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari 

variabel tersebut. Hasil tanggapan disiplin kerja dapat dijelaskan 

pada tabel 4.19  berikut : 

Tabel 4.19 Tanggapan  Disiplin Kerja Skala Menengah  

 

Sumber : Data yang diolah, 2018 

 

 

 

 

 

SS S N TS STS

6 6 5 1 0 18

33% 33% 28% 6% 0% 100%

6 6 4 2 0 18

33% 33% 22% 12% 0% 100%

6 11 0 1 0 18

33% 61% 0% 6% 0% 100%

10 8 0 0 0 18

55% 45% 0% 0% 0% 100%

10 8 0 0 0 18

55% 45% 0% 0% 0% 100%

6 9 3 0 0 18

33% 50% 17% 0% 0% 100%

1 10 6 1 0 18

6% 55% 33% 6% 0% 100%

1 10 5 2 0 18

6% 55% 28% 11% 0% 100%

0 11 1 6 0 18

0% 61% 6% 33% 0% 100%

7 7 3 1 0 18

39% 39% 16% 6% 0% 100%

D8

9 D9

10 D10

D5

6 D6

7 D7

D2

3 D3

4 D4

Pernyataan
Skor

Jumlah

1 D1

No

2

5

8

Keterangan Pertanyaan tentang disiplin kerja dimisalkan D
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Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.19 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

disiplin kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

Pada pertanyaan pertama (D1) menunjukkan bahwa menurut 

saya datang tepat waktu dalam bekerja sebelum pekerjaan dimulai. 

Hasil ini ditunjukkan oleh 33% menjawab setuju dan 28% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kedisiplinan 

waktu setiap karyawan masih belum disiplin dalam hal kedatangan 

saat dimulainya pekerjaan. 

Pada pertanyaan kedua (D2) menunjukkan bahwa menurut 

saya ikut andil memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 33% menjawab setuju dan 22% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam segi 

kerjasama setiap karyawan sudah berjalan dengan baik antara 

karyawan satu dengan yang lain. 

Pada pertanyaan ketiga (D3) menunjukkan bahwa menurut 

saya secara rutin mendapatkan saran dan arahan dari pemimpin. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 61% menjawab setuju dan 33% 

menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa seorang 

pemimpin hanya memberikan arahan saat situasi yang diperlukan 

saja atau saat bener – benar dalam keadaan yang harus 

diselesaikan dengan pemimpin. 
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Pada pertanyaan keempat (D4) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu mengerjakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab 

saya dengan cepat dan tepat waktu. Hasil ini menunjukkan bahwa 

45% menjawab setuju dan 55% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkna bahwa dalam menyelesaikan tugas merupakan 

kewajiban dari karyawan tersebut dan menyelesaikan 

pengerjaannya secara cepat dan tepat waktu. 

Pada pertanyaan kelima  (D5) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu menaati peraturan yang ada di perusahaan atau 

industri. Hasil ini menunjukkan bahwa 45% menjawab setuju dan 

55% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

karyawan selalu menaati peraturan yang ada. 

Pada pertanyaan keenam  (D6) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin agar 

pekerjaan saya cepat selesai tepat waktu. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 50% menjawab setuju dan 33% menjawab sangat setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan karyawan selalu menggunakan waktunya dengan sebaik 

mungkin agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. 

Pada pertanyaan ketujuh (D7) menunjukan bahwa menurut 

saya tidak pernah menunda nunda pekerjaan yang telah diberikan 

kepada saya. Hasil ini menunjukkan bahwa 55% menjawab setuju 

dan 33% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

menyelesaikan pekerjaan setiap pekerja selalu menyelesaikan 

pekerja tampa menunda pekerjaan tersebut agar tercapainya target 

produksi batiknya. 
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Pada pertanyaan kedelapan (D8) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu bersungguh – sungguh dalam melaksanakan tugas 

yang telah diberikan kepada saya. Hasil ini menunjukkan bahwa 

55% menjawab setuju dan 28% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bekerja setiap pekerja bekerja dengan 

sungguh-sunggu dan bekerja keras dalam memenuhi target yang 

telah ditetapkan perusahaan atau industri. 

Pada pertanyaan kesembilan (D9) menunjukkan bahwa 

menurut saya tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat 

dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 61% menjawab 

setuju dan 6% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pekerja mempunyai sikap yang berbeda beda dalam 

menyikapi tentang semangat kerja dapat diartikan sebagai tolak 

ukur dalam bekerja. 

Pada pertanyaan kesepuluh (D10) menunjukkan bahwa 

menurut saya selalu berusaha membuat suasana yang baru dalam 

bekerja agar tidak merasa jenuh. Hasil ini menunjukkan bahwa 

39% menjawab setuju dan 16% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bekerja setiap karyawan mempunyai 

cara sendiri agar pekerjaan yang dilakukan tidak terasa 

membosankan dan monoton. 
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4.1.3.3  Deskripsi Variabel Motivasi Kerja Skala Industri Menengah 

Variabel motivasi kerja pada penelitian ini diukur melalui 10 

buah indikator pertanyaan. Hasil tanggapan mengenai motivasi 

kerja dapat dijelaskan pada tabel 4.20 berkut ini : 

Tabel 4.20 Hasil Tanggapan Motivasi Kerja Skala Menengah 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.20 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

motivasi kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

 

SS S N TS STS

6 7 5 0 0 18

33% 39% 28% 0% 0% 100%

6 10 2 0 0 18

33% 56% 11% 0% 0% 100%

2 9 4 3 0 18

11% 50% 23% 16% 0% 100%

4 6 4 4 0 18

23% 31% 23% 23% 0% 100%

6 6 5 1 0 18

33% 33% 28% 6% 0% 100%

5 4 7 2 0 18

27% 23% 39% 11% 0% 100%

7 9 2 0 0 18

39% 50% 11% 0% 0% 100%

2 7 2 7 0 18

11% 39% 11% 39% 0% 100%

9 7 2 0 0 18

50% 39% 11% 0% 0% 100%

9 8 1 0 0 18

50% 44% 6% 0% 0% 100%
10 M10

M6

7 M7

2 M2

8 M8

9 M9

No Pernyataan
Skor

Jumlah

1 M1

5 M5

6

3 M3

4 M4

Keterangan Pertanyaan tentang motivasi kerja dimisalkan M
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Pada pertanyaan pertama (M1) menunjukkan bahwa menurut 

saya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan saya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 39% menjawab setuju dan 28% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja mempunyai 

tanggung jawab penuh atas pekerjan yang telah diberikan. 

Pada pertanyaan kedua (M2) menunjukkan bahwa menurut 

saya sebelum melakukan pekerjaan saya terlebih dahulu 

menentukan target pelaksanaannya. Hasil ini menunjukkan bahwa 

56% menjawab setuju dan 11% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan suatu pekerjaan 

setiap pekerja menentukan target produksi yang akan diproduksi 

selama satu bulan. 

Pada pertanyaan ketiga (M3) menunjukkan bahwa menurut 

saya memiliki hubungan yang erat dengan semua karyawan. Hasil 

ini menunjukkan bahwa 50% menjawab setuju dan 23% 

menjawab netral. Hal ini menunjukan bahwa setiap pekerja 

mempunya hubungan yang erat sesame pekerja yang lain agar 

terjalinnya kerja sama yang baik dalam melakukan pekerjaan. 

Pada pertanyaan keempat (M4) menunjukkan bahwa menurut 

saya sering dan ingin selalu mendapat penghargaan atas pekerjaan 

yang saya lakukan. Hasil ini menunjukkan bahwa 31% menjawab 

setuju dan 23% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan dikarenakan 

untuk mendapatkan penghargaan atas jasa dan dedikasinya 

terhadap apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan 

atau industri tersebut. 
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Pada pertanyaan kelima (M5) menunjukkan bahwa menurut 

saya berusaha bekerja lebih keras untuk mencapai prestasi terbaik 

dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 33% menjawab 

setuju dan 33% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap karyawan harus bekerja keras dalam menyelesaiakn 

pekerjaan dan mencapai target perusahaan. 

Pada pertanyaan keenam  (M6) menunjukkan bahwa menurut 

saya gaji yang saya terima sesuai dengan keinginan saya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 23% menjawab setuju dan 39% menjawab 

tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa rata –rata pegawai batik 

yang bekerja disana setuju dengan gaji yang diterima sekarang. 

Pada pertanyaan ketujuh (M7) menunjukkan bahwa menurut 

saya atasan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kemapuan karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

50% menjawab setuju dan 11% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran atasan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan industri batik. 

Pada pertanyaan kedelapan (M8) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam menyelesaiakan masalah atasan bertindak secara 

bijaksana. Hasil ini menunjukkan bahwa 39% menjawab setuju 

dan 11% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa peran 

atasan dalam menyelesaikan masalah sangatlah penting dan 

diperlukan dalam menyelesaikan masalah baik secara individu 

maupun  kelompok. 

 

 

 

 



90 

 

 
 

Pada pertanyaan kesembilan (M9) menunjukkan bahwa 

menurut saya situasi lingkungan pekerjaan yang baik dalam 

tempat kerja. Hasil ini menjukkan bahwa 39% menjawab setuju 

dan 11% menjawab sangat setuju. Hal ini emnunjukan bahwa 

tempat kerja yang baik mampu memberikan kenyamanan 

karyawan dalam bekerja dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

Pada pertanyaan kesepuluh (M10) menunjukkan bahwa 

menurut saya pemberian penghargaan bagi karyawan yang 

berprestasi akan memberikan motivasi kepada karyawan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 44% menjawab setuju dan 6% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan abahwa pemberian penghargaan bagi 

karyawan berprestasi dapat emningkatkan motivasi kepada setiap 

karyawan agar bekerja lebih semangat lagi. 
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4.1.3.4  Variabel Kinerja Karyawan Skala Menengah 

Variabel kinerja karyawan pada penelitian ini dapat diukur 

melalui 10 buah indikator pertanyaan. Hasil tanggapan mengenai 

kinerja karyawan dapat dijelaskan pada tabel 4.21 berikut : 

Tabel 4.21 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.21 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

motivasi kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

 

SS S N TS STS

7 7 4 0 0 18

39% 39% 22% 0% 0% 100%

7 9 2 0 0 18

39% 50% 11% 0% 0% 100%

2 10 4 2 0 18

11% 55% 23% 11% 0% 100%

4 8 4 2 0 18

23% 43% 23% 11% 0% 100%

6 6 5 1 0 18

33% 33% 28% 6% 0% 100%

5 6 6 1 0 18

28% 33% 33% 6% 0% 100%

7 9 2 0 0 18

39% 50% 11% 0% 0% 100%

2 9 2 5 0 18

11% 50% 11% 28% 0% 100%

9 7 2 0 0 18

50% 39% 11% 0% 0% 100%

9 8 1 0 0 18

50% 44% 6% 0% 0% 100%

Pertanyan tentang kinerja karyawan dimisalkan KK

3 KK3

4 KK4

8 KK8

9 KK9

10 KK10

No Pernyataan
Skor

Jumlah

1 KK1

5 KK5

6 KK6

7 KK7

2 KK2

Keterangan 
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Pada pertanyaan pertama (KK1) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam bekerja saya cepat mempelajari pekerjaan yang telah 

diberikan. Hasil ini menunjukkan bahwa 39% menjawab setuju 

dan 39% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pekerja dituntut harus mampu dengan cepat memahami 

tugas yang telah diberikan. 

Pada pertanyaan kedua (KK2) menunjukan bahwa menurut 

saya dalam bekerja saya selalu kreatif dan inovatif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 50% menjawab setuju dan 39% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bekerja seorang 

pekerja harus kreatif dan inovatif dalam menyelesaiakn 

pekerjaannya. 

Pada pertanyaan ketiga (KK3) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu memahami tugas yang telah diberikan dalam 

pekerjaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 55% menjawab setuju 

dan 23% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

pekerja harus mempunyai pemahaman tentang pekerjaan yang 

akan dikerjakan. 

Pada pertanyaan keempat (KK4) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu meningkatkan prestasi kerja untuk mendapatkan 

penilaian dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 43% 

menjawab setuju dan 23% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja harus meningkatkan prestasi 

kerja mereka agar dapat meningkatkan kemaouan para pekerja. 
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Pada pertanyaan kelima (KK5) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam melakukan pekerjaan saya selalu memotivasi diri 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 33% menjawab setuju dan 33% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan motivasi 

diri dari setiap pekerja agar dalam menyelesaiakan pekerjaan atau 

saat melakukan pekerjaan dapat berjalan dengan lancer dan selesai 

tepat waktu. 

Pada pertanyaan keenam  (KK6) menunjukkan bahwa menurut 

saya setiap pekerjaan yang saya lakukan berorientasi pada tujuan 

perusahaan, yaitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 33% menjawab setuju dan 28% 

menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja 

melakukan pekerjaan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan 

yaitu menghasilkan produk batik yang berkualitas dan mempunyai 

nilai seni yang tinggi. 

Pada pertanyaan ketujuh  (KK7) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam melaksanakan tugas pekerjaan saya selalu 

melakukannya dengan tindakan yang positif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 50% menjawab setuju dan 39% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang 

dilakukan karyawan dengan tindakan yang positif dan sesuai 

peraturan perusahaan. 

Pada pertanyaan kedelapan (KK8) menunjukkan bahwa 

menurut saya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan 

saya selalu melakukan dengan keuletan dan ketekunan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 50% menjawab setuju dan 11% menjawab 

sangat setuju. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap pekerjaan haris 

dilakukan dengann keuletan dan ketekunan dari  masing pekerja. 
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Pada pertanyaan kesembilan (KK9) menunjukkan bahwa 

menurut saya bisa berinisiatif dan bekerja sama dengan para 

pekerja lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa 39% menjawab 

setuju dan 50% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam bekerja setiap pekerja dituntut agar mampu bekerja 

sama dengan pekerja yang lain dan mempunyai inisiatif atau 

masukan lebih dulu bila terjadi kendala dalam menyelesiakan 

masalah. 

Pada pertanyaan kesepuluh (KK10) menunjukkan bahwa 

menurut saya mampu menyelesaikan tugas dengan ketrampilan 

pemahaman pengusaan yang saya miliki. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 44% menjawab setuju dan 6% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan 

dituntut untuk lebih mempunyai pemahaman tentang  bagaimana 

cara menyelesaikan target produksi agar tidak terjadi 

keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.  
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4.3 Analisis Data Skala Menengah 

4.3.1 Uji Kualitas Data Skala Menengah 

4.3.1.1  Pengujian Validitas Skala Menengah 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan 

alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala atau kejadian 

yang diukur. Item kuisioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung 

> r tabel (n-2). Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.22 berikut ini : 

Tabel 4.22  Hasil Pengujian Validitas Skala Menengah 

No Variabel / Indikator r hitung r tabel Keterangan  

KUALITAS  SDM 

1 K1 0.804 0.3961 Valid 

2 K2 0.837 0.3961 Valid 

3 K3 0.912 0.3961 Valid 

4 K4 0.732 0.3961 Valid 

5 K5 0.827 0.3961 Valid 

6 K6 0.916 0.3961 Valid 

7 K7 0.945 0.3961 Valid 

8 K8 0.875 0.3961 Valid 

9 K9 0.901 0.3961 Valid 

DISIPLIN KERJA 

1 D1 0.4 0.3961 Valid 

2 D2 0.676 0.3961 Valid 

3 D3 0.515 0.3961 Valid 

4 D4 0.443 0.3961 Valid 

5 D5 0.443 0.3961 Valid 

6 D6 0.45 0.3961 Valid 

7 D7 0.621 0.3961 Valid 

8 D8 0.565 0.3961 Valid 

9 D9 0.643 0.3961 Valid 

MOTIVASI KERJA 

1 M1 0.81 0.3961 Valid 

2 M2 0.772 0.3961 Valid 

3 M3 0.563 0.3961 Valid 
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Lanjutan Tabel  4.22 Hasil Pengujian Validitas 

4 M4 0.622 0.3961 Valid 

5 M5 0.738 0.3961 Valid 

6 M6 0.713 0.3961 Valid 

7 M7 0.764 0.3961 Valid 

8 M8 0.789 0.3961 Valid 

9 M9 0.818 0.3961 Valid 

10 M10 0.733 0.3961 Valid 

KINERJA KARYAWAN 

1 KK1 0.679 0.3961 Valid 

2 KK2 0.641 0.3961 Valid 

3 KK3 0.6 0.3961 Valid 

4 KK4 0.726 0.3961 Valid 

5 KK5 0.625 0.3961 Valid 

6 KK6 0.748 0.3961 Valid 

7 KK7 0.65 0.3961 Valid 

8 KK8 0.786 0.3961 Valid 

9 KK9 0.764 0.3961 Valid 

Sumber :Lampiran output pengolahan SPSS 

 

Tabel 4.22. terlihat bahwa korelasi antara masing masing 

indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel 

menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa r 

hitung > r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 

pertanyaan dinyatakan valid. 

 

4.3.1.2  Pengujian Reliabilitas Skala Menengah 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana 

keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk 

penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian 



97 

 

 
 

reliabilitas untuk masing masing variabel yang diringkas pada 

tabel 4.23  berikut ini : 

Tabel 4.23 Hasil Pengujian Reliabilitas Skala Menengah 

Variabel  Alpha Keterangan 

Kualitas SDM 0,951 Reliabel 

Disiplin Kerja 0,815 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,933 Reliabel 

Kinerja Kryawan 0,901 Reliabel 

Sumber : Lampiran output pengolahan SPSS 

 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua 

variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu 

diatas 0.60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran 

masing- masing variabel dari kuisioner adalah reliable sehingga 

untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel 

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik Skala Menengah 

4.3.2.1  Uji Multikolinieritas Skala Menengah 

Pengujian multikonieritas bertujuan untuk mengetahui 

hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model 

regresi. Gejala multikoneiritas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan nilai varian inflation factor (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil 

dari 10 dan nilai toleransinya diatas 0,1 atau 10% maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikoneiritas. 

Tabel 4.24 Hasil Uji Multikolineiritas Skala Menengah 

No Variabel Bebas Nilai Tolerance Nilai VIF (%) 

1 Kualitas SDM 0,838 1,194 

2 Disiplin Kerja 0,582 1,718 

3 Motivasi Kerja 0,630 1,588 

Sumber :Lampiran  output pengolahan SPSS 
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Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIFF semua 

variabel bebas dalam penelitian ini lebih kecil dari 10 sedangkan 

nilai tolerance semua variabel bebas lebih dari 10% yang berarti 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 

90%. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

multikolineiritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

4.3.2.2  Uji Heterokedastisitas Skala Menengah 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat digunakan metode grafik scatterplot yang 

dihasilkan dari output program SPSS versi 17, apabila pada 

gambar menunjukan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka hal ini dapat dapat disimpulkan tidak terjadi adanya 

heterokedastisitas pada model regresi. 
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Gambar 4.3 Hasil Pengujian Heterokedastisitas Skala Menengah 

 

Sumber :Lampiran  Output pengolahan SPSS 

 

Dari grafik tersebut terlihat titik-titik yang menyebar secara 

acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal 

ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik 

heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata 

lain menerima hipotesis homoskedastisitas. 
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4.3.2.3  Uji Normalitas Skala Menengah 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat, keduanya 

terdistribusikan secara normal ataukah tidak. Normalitas data 

dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik pada 

Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dari variabel 

terikat. Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.4 Hasil Pengujian Normalitas Skala Menengah 

 

Sumber : Lampiran Output SPSS 

Dari gambar tersebut didapatkan hasil bahwa semua data 

terdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar gasis 

diagonal.  
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4.4  Analisis Regresi Linear Berganda Skala Menengah 

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan 

asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas 

dari gejala multikolineiritas dan terbebas dari heterokedastisitas. Dari analisis 

sebelumnya telah terbukdi bahwa model persamaan yang diajukan dalam 

penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 (Siregar, 2015)Berdasarkan erstimasi regresi linear berganda dengan program 

SPSS 17 diperoleh hasil seperti pada tabel 4.25  berikut ini : 

Tabel 4.25  Hasil Estimasi Regresi Skala Menengah 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah : 

Y = 4,439 + 0,12 X1 + 0,095 X2 + 0.802 X3 

Keterangan : 

a  = Konstanta 

Y = Kinerja Pengrajin 

X1= Kualitas SDM 

X2= Disiplin Kerja 

X3= Motivasi Kerja 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.439 3.305  1.343 .201   

Kualitas 

SDM 

.012 .074 .010 .156 .879 .838 1.194 

Disiplin Kerja .095 .095 .079 1.001 .334 .582 1.718 

Motivasi 

Kerja 

.802 .066 .921 12.181 .000 .630 1.588 

a. Dependent Variable: Kinerja Pengrajin 
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Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

a. Variabel kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai arah 

yang koefisien yang bertanda positif terhadap kinerja karyawan. 

b. Koefisien kualitas SDM memberikan nilai sebesar 0,012 yang berarti 

bahwa jika kualitas SDM semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap 

maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan. 

c. Koefisien motivasi memberikan nilai sebesar 0,095 yang berarti bahwa 

jika motivasi kerja semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka 

kinerja karyawan akan mengalami peningkatan. 

d. Koefisien disiplin kerja memberikan nilai sebesar 0,802 yang berarti 

bahwa jika disiplin kerja semakin kuat denagn asumsi variabel lain tetap 

maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan.  

 

4.5  Pengujian Hipotesis Skala Menengah 

4.5.1 Uji F (pengujian hipotesis secara simultan) Skala Menengah 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama sama diuji 

dengan menggunkan uji F. hasil perhitungan regresi secara simultan 

diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 2.26 Pengujian Hipotesis Secara Simultan Skala Menengah 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 549.888 3 183.296 87.811 .000
a
 

Residual 29.224 14 2.087   

Total 579.111 17    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kualitas SDM, Disiplin Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Pengrajin 
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Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh 

kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja secara simultan terhadap 

kinerja pengrajin batik adalah sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai F hitung 87,811 

> F tabel 3,59, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM, disiplin 

kerja dan motivasi kerja terdapat pengaruh secara simultan terhadap kinerja 

pengrajin batik. 

 

4.5.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinai merupakan besaran yang menunjukan besarnya 

variansi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independenya. Dengan kata lain, koefien determinasi ini digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh variabel-varianel bebas dalam menerangkan 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai 

Adjusted R Square sebagai mana dapat dilihat pada tabel 4.27 berikut ini : 

Tabel 4.27 Hasil Koefisien Determinasi Skala Menengah 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koeisien determinasi 

(adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,950. hal ini berarti 95% variansi 

vaiabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas SDM, 

disiplin kerja dan motivasi kerja, sedangkan sisanya sebesar 5% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .974
a
 .950 .939 1.44478 2.121 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kualitas SDM, Disiplin Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Pengrajin 
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4.5.3 Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial) Skala Menengah 

Hipotesis 1, 2 dan 3 dalam penelitian ini diuji kebenaranya dengan 

mengunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf 

signifikansi (P- Value), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari 

perhitungan dibawah 0.05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 

signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 4.28 Hasil Uji t Secara Parsial Skala Menengah 

 

Sumber : Lampiran output SPSS 

 

1. Uji Hipotesis 1 (H1) 

Perumusan hipotesis :  

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara kualitas SDM dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0 terdapat pengaruh positif antara kualitas SDM dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.28 nilai signifikansi untuk pengaruh kualitas 

SDM terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,879 > 0,05 dan nilai t 

hitung 0,156 < t tabel 2,144, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak yang ini berarti tidak terdapat pengaruh antara 

kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin. 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.439 3.305  1.343 .201   

Kualitas 

SDM 

.012 .074 .010 .156 .879 .838 1.194 

Disiplin Kerja .095 .095 .079 1.001 .334 .582 1.718 

Motivasi 

Kerja 

.802 .066 .921 12.181 .000 .630 1.588 

a. Dependent Variable: Kinerja Pengrajin 
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2. Uji Hipotesis 2 (H2) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara disiplin kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0 terdapat pengaruh positif antara disiplin Kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.29 nilai signifikansi untuk pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,334 > 0,05 dan nilai t hitung 

1,001 < t tabel 2,144, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak yang ini berarti tidak terdapat pengaruh antara disiplin 

kerja terhadap kinerja pengrajin. 

 

3. Uji Hipotesis 3 (H3) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara motivasi kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0  terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.29  nilai signifikansi untuk pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,000 < 0,05 dan 

nilai t hitung 12,181 > t tabel 2,144, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang ini berarti  terdapat pengaruh 

antara motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin. 
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4.6 Pembahasan Industri Skala Menengah 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa 

secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif 

artinya semakin tinggi kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja maka 

mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja karyawan yang dihasilkan. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Penjelasan dari masing – masing 

pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan tidak terdapat 

pengaruh antara kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar  0,156 

dengan taraf signifikansi hasilnya sebesar 0,879 tersebut lebih besar dari 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 

menolak Ha. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa kualitas SDM 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa tidak ada 

pengaruh antara variabel kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin batik di 

kampong batik laweyan kategori industri menengah 

. 

2. Pengaruh Dsiplin Kerja terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan tidak terdapat 

pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar  1,001 

dengan taraf signifikansi hasilnya sebesar 0,334 tersebut lebih besar dari 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 

menolak Ha. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa disiplin kerja 

tidak  berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa tidak 

ada pengaruh antara variabel disiplin  kerja terhadap kinerja pengrajin batik 

di kampong batik laweyan kategori industri menengah. 
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3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh 

antara motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil perhitungan 

yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 12,181 dengan taraf 

signifikansi hasilnya sebesar 0,00 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. 

Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa motivasi kerja  

berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa ada pengaruh 

antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin batik di kampong 

batik laweyan kategori industri menengah. 

 

4.1.4 Identitas Responden Skala Kecil 

Dari kuisioner yang telah diisi oleh responden didapat data identitas 

responden. Penyajian data mengenai identitas responden untuk 

memberikan gambaran tentang keaadaan diri dari para responden. 

 

4.1.4.1  Umur Responden Industri Batik Skala Kecil 

Umur dalam keterkaitannya dengan perilaku individu dilokasi 

kerja biasanya adalah sebagai gambaran akan pengalaman dan 

tanggung jawab individu. Tabulasi umur responden dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 4.29 Umur Responden Skala Kecil 

Umur 

(Tahun) 

Jumlah 

Responden Presentase 

22-32 2 20% 

33-42 6 60% 

43-52 0 0% 

53-62 1 10% 

≥ 62 1 10% 

Total 10 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.29 dapat diketahui bahwa untuk umur 

responden yang terbanyak adalah umur 33- 42 tahun sebesar 60%, 

diikuti dengan usia responden 22 – 32 sebanyak 2 orang atau 20%. 

Hal ini menunjukan bahwa karyawan di industri batik kategori 

kecil, menengah dan besar sebagian besar masih berusia muda dan 

pada umur yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 

yang  masih muda, semangat kerja yang dimiliki masih relative 

tinggi. 

 

4.1.4.2  Jenis Kelamin Responden Skala Kecil 

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada 

perilakun seseorang. Dalam suatu bidang kerja jenis kelamin 

seringkali dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh 

individu. Penyajian data responden berdasarkan jenis kelamin 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.30 Jenis Kelamin Responden Skala Kecil 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Perempuan  2 20% 

Laki-laki 8 80% 

Total 10 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.30 dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 8 orang 80% dibanding 

perempuan hanya 2 orang 20%. Hal ini menunjukkan bahwa jenis 

kelamin laki-laki sebagai proporsi yang lebih besar dibanding  

karyawan perempuan yang bekerja diindustri batik skala besar. 

Hal ini disebabkan karena untuk pekerjaan yang lebih memerlukan 

tenaga fisik, laki-laki secara umum dipandang lebih baik 

disbanding perempuan. 
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4.1.4.3  Pendidikan Responden Skala Kecil 

Pendidikan seringkali dipandang sebagai satu kondisi yang 

mencerminkan kemampuan seseorang. Penyajian data responden 

berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.31 Pendidikan Responden Skala Kecil 

Pendidikan 
Jumlah 

Responden 
Presentase 

SD 1 10% 

SMP 3 30% 

SMA 6 60% 

D3 0 0% 

S1 0 0% 

Total 10 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.31 menunjukkan data bahwa jumlah 

responden terbanyak adalah dari responden yeng berpendidikan 

SMA dan SMP yaitu sebanyak 6 orang atau 60% dan 3 orang 30% 

dari jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

industri batik kategori besar memiliki pendidikan dibawah rata - 

rata. Hal ini disebabkan karena untuk pekerja dibagian karyawan 

produksi tidak dibutuhan pendidiakn tinggi. 
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4.1.5 Deskripsi Data Penelitian Skala Kecil 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 30 

responden melalui penyebaran kuisioner. Untuk mendapatkan 

kecenderungan jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada 

rentang skor jawaban sebagimana pada lampiran. 

4.1.5.1  Diskripsi Variabel Kualitas SDM Kategori Industri Kecil 

Tabel 4.32 Tanggapan Mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

 

 

 

SS S N TS STS

4 4 2 0 0 10

40% 40% 20% 0% 0% 100%

4 4 2 0 0 10

40% 40% 20% 0% 0% 100%

0 8 2 0 0 10

0% 80% 20% 0% 0% 100%

2 4 3 1 0 10

20% 40% 30% 10% 0% 100%

2 7 1 0 0 10

20% 70% 10% 0% 0% 100%

1 8 1 0 0 10

10% 80% 10% 0% 0% 100%

2 7 1 0 0 10

20% 70% 10% 0% 0% 100%

3 5 2 0 0 10

30% 50% 20% 0% 0% 100%

2 5 3 0 0 10

20% 50% 30% 0% 0% 100%

2 6 2 0 0 10

20% 60% 20% 0% 0% 100%

Pertanyaan tentang kualitas SDM dimisalkan K

1 K1

K22

Skor
No JumlahPernyataan

K99

10 K10

6 K6

7 K7

K88

3 K3

4 K4

5 K5

Keterangan 
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Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.32 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

kualitas SDM sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

Pada pertanyaan pertama (K1) ditunjukkan oleh responden 

bahwa setiap pekerja memiliki kemampuan akademik yang sesuai 

antara pendidikan dan pekerjaan. Hasil ini ditunjukkan oleh 40% 

jawaban setuju dan 20% jawaban netral. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan akademik dan pendidikan berpengaruh dengan 

jenis pekerjaan yang dilakukan saat melakukan pekerjaan. 

Berkaitan dengan pertanyaan kedua (K2) menunjukkan bahwa 

menerut saya, diperlukan antara kesesuaian antara keahlihan 

dengan pekerjaan yang dimiliki sekarang. Hasil ini ditunjukkan 

oleh 40% jawaban setuju dan 20% jawaban netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja yang mempunyai keahlihan 

lebih dapat ditempatkan dibagaian yang sesuai dengan keahlihan 

yang dimiliki. 

Pada pertanyaan ketiga (K3) menunjukkan bahwa dalam 

bekerja pembagian tugas diperlukan untuk menata uraian jabatan 

yang telah ada sesaui keahlihan masing – masing. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 80% menjawab setuju dan 20% menjawab 

netral. Hal ini menunjukan bahwa dalam dalam pem,eberian tugas 

pekerjaan tidak usah disesuaikan dengan uraian jabatan tetapi 

sesuai dengan job pekerjaan yang sudah ditetapkan sesauai dengan 

pekerjaan masing-masing. 
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Pada pertanyaan keempat (K4) menunjukkan bahwa saya 

bersedia untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas – tugas 

jabatan denagn menerima resiko atas pelaksanaan tugas jabatan 

tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa 40% menjawab setuju dan 

20% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas jabatan setiap pekerja harus mempunyai 

tanggung jawab dan disiplin kerja yang tinggi agar pekerjaan 

dapat terlaksana dengan baik, dan apabila pekerja melakukan 

kesalahan maka pekerja wajib mendapatkan sanksi yang sudah 

ditetapkan. 

Pada pertanyaan kelima (K5) menunjukkan bahwa saya 

mempunyai keahlihan dalam melaksanakan tugas yang 

menggunakan teknologi. Hasil ini menunjukkan bahwa 70% 

menjawab setuju dan 20% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa pekerja dalam bekerja harus selalu mengikuti 

perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi karena 

dengan adanya teknologi baru memudahkan pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

Pada pertanyaan keenam (K6) menunjukkan bahwa saya 

memiliki teknik untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah. Hasil ini menunjukkan bahwa 80% 

menjawab setuju dan 10% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pekerja dituntut untuk mempunyai 

keahlihan lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain untuk 

meningkatkan hasil produksi. 
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Pada pertanyaan ketujuh (K7) menunjukkan bahwa Menurut 

saya, pelatihan sumber daya manusia secara berkala penting 

dilakukan dalam perusahaan atau industri. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 70% menjawab setuju dan 10% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa elatihan sumber daya manusia sangat penting 

dilakukan oleh perusahaan atau industri untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Pada pertanyaan kedelapan (K8) menunjukkan bahwa dalam 

mencapai tujuan perusahaan diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan juga disiplin dan bertanggung jawab. Hasil 

ini menunjukkan bahwa 50% menjawab setuju dan 20% 

menjawab netral. Hal ini bahwa suatu perusahaan atau industri 

harus mempunyai karyawan yang berkualitas dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

Pada pertanyaan kesembilan (K9) menunjukkan bahwa 

Menurut saya, pengolahan  sumber daya manusia yang bagus 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 50% menjawab setuju dan 30% menjawab netral. Hal ini 

menunjukan bahwa faktor sumber daya manusia tidak cukup 

untuk mempengruhi tenatng kinerja karyawan ,maka dibutuhkan 

faktor lain untuk meningkatkan kinerja karyawan disuatu 

perusahaan. 
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Pada pertanyaan kesepuluh (K10) menunjukkan bahwa dalam 

perencanaan sumber daya manusia perusahaan atau industri harus 

memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM tersebut. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 60% menjawab setuju dan 20% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kualitas sumber 

daya manusia harus diperhatikan lebih oleh perusahaan atau 

industri agar perusahaan tidak kekurangan tenaga kerja yang 

berkualitas. 

4.1.5.2  Diskripsi Variabel Disiplin Kerja Kategori Industri Kecil 

Variabel disiplin kerja pada penelitian ini diukur melalui 10 

buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari 

variabel tersebut. Hasil tanggapan disiplin kerja dapat dijelaskan 

pada tabel 4.33 berikut : 

Tabel 4.33 Tanggapan Mengenai Disiplin Kerja Skala Kecil 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018  

SS S N TS STS

6 2 2 0 0 10

60% 20% 20% 0% 0% 100%

3 2 4 1 0 10

30% 20% 40% 10% 0% 100%

1 8 1 0 0 10

10% 80% 10% 0% 0% 100%

2 1 5 2 0 10

20% 10% 50% 20% 0% 100%

2 7 1 0 0 10

20% 70% 10% 0% 0% 100%

1 5 2 2 0 10

10% 50% 20% 20% 0% 100%

2 2 4 2 0 10

20% 20% 40% 20% 0% 100%

2 3 5 0 0 10

20% 30% 50% 0% 0% 100%

1 6 3 0 0 10

10% 60% 30% 0% 0% 100%

4 4 2 0 0 10

40% 40% 20% 0% 0% 100%

Pertanyan tentang disiplin kerja dimisalkan D

No

2

5

8

D2

3 D3

4 D4

Pernyataan
Skor

Jumlah

1 D1

D8

9 D9

10 D10

D5

6 D6

7 D7

Keterangan
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Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.33 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

disiplin kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

Pada pertanyaan pertama (D1) menunjukkan bahwa menurut 

saya datang tepat waktu dalam bekerja sebelum pekerjaan dimulai. 

Hasil ini ditunjukkan oleh 20% menjawab setuju dan 20% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kedisiplinan 

waktu setiap karyawan masih belum disiplin dalam hal kedatangan 

saat dimulainya pekerjaan. 

Pada pertanyaan kedua (D2) menunjukkan bahwa menurut 

saya ikut andil memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 20% menjawab setuju dan 40% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam segi 

kerjasama setiap karyawan sudah berjalan dengan baik antara 

karyawan satu dengan yang lain. 

Pada pertanyaan ketiga (D3) menunjukkan bahwa menurut 

saya secara rutin mendapatkan saran dan arahan dari pemimpin. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 80% menjawab setuju dan 10% 

menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin 

hanya memberikan arahan saat situasi yang diperlukan saja atau 

saat bener – benar dalam keadaan yang harus diselesaikan dengan 

pemimpin. 
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Pada pertanyaan keempat (D4) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu mengerjakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab 

saya dengan cepat dan tepat waktu. Hasil ini menunjukkan bahwa 

10% menjawab setuju dan 20% menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkna bahwa dalam menyelesaikan tugas merupakan 

kewajiban dari karyawan tersebut dan menyelesaikan 

pengerjaannya secara cepat dan tepat waktu. 

Pada pertanyaan kelima  (D5) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu menaati peraturan yang ada di perusahaan atau 

industri. Hasil ini menunjukkan bahwa 70% menjawab setuju dan 

20% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

karyawan selalu menaati peraturan yang ada. 

Pada pertanyaan keenam (D6) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin agar 

pekerjaan saya cepat selesai tepat waktu. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 50% menjawab setuju dan 10% menjawab sangat setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan karyawan selalu menggunakan waktunya dengan sebaik 

mungkin agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. 

Pada pertanyaan ketujuh (D7) menunjukan bahwa menurut 

saya tidak pernah menunda nunda pekerjaan yang telah diberikan 

kepada saya. Hasil ini menunjukkan bahwa 20% menjawab setuju 

dan 40% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

menyelesaikan pekerjaan setiap pekerja selalu menyelesaikan 

pekerja tampa menunda pekerjaan tersebut agar tercapainya target 

produksi batiknya. 
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Pada pertanyaan kedelapan (D8) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu bersungguh – sungguh dalam melaksanakan tugas 

yang telah diberikan kepada saya. Hasil ini menunjukkan bahwa 

30% menjawab setuju dan 50% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bekerja setiap pekerja bekerja dengan 

sungguh-sunggu dan bekerja keras dalam memenuhi target yang 

telah ditetapkan perusahaan atau industri. 

Pada pertanyaan kesembilan (D9) menunjukkan bahwa 

menurut saya tidak pernah mengeluh dan selalu bersemangat 

dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 60% menjawab 

setuju dan 30% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pekerja mempunyai sikap yang berbeda beda dalam 

menyikapi tentang semangat kerja dapat diartikan sebagai tolak 

ukur dalam bekerja. 

Pada pertanyaan kesepuluh (D10) menunjukkan bahwa 

menurut saya selalu berusaha membuat suasana yang baru dalam 

bekerja agar tidak merasa jenuh. Hasil ini menunjukkan bahwa 

40% menjawab setuju dan 20% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam bekerja setiap karyawan mempunyai 

cara sendiri agar pekerjaan yang dilakukan tidak terasa 

membosankan dan monoton. 
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4.1.5.3  Deskripsi Variabel Motivasi Kerja Skala Industri Besar 

Variabel motivasi kerja pada penelitian ini diukur melalui 10 

buah indikator pertanyaan. Hasil tanggapan mengenai motivasi 

kerja dapat dijelaskan pada tabel 4.34 berkut ini : 

Tabel 4.34 Hasil Tanggapan Motivasi Kerja Skala Kecil 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.34 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

motivasi kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

SS S N TS STS

6 1 2 0 1 10

60% 10% 20% 0% 10% 100%

3 5 2 0 0 10

30% 50% 20% 0% 0% 100%

0 4 5 1 0 10

0% 405 50% 10% 0% 100%

3 5 2 0 0 10

30% 50% 20% 0% 0% 100%

2 7 1 0 0 10

20% 70% 10% 0% 0% 100%

2 7 1 0 0 10

20% 70% 10% 0% 0% 100%

2 7 1 0 0 10

20% 70% 10% 0% 0% 100%

2 6 2 0 0 10

20% 60% 20% 0% 0% 100%

2 5 3 0 0 10

20% 50% 30% 0% 0% 100%

2 5 3 0 0 10

20% 50% 30% 0% 0% 100%

Keterangan

8 M8

9 M9

No Pernyataan
Skor

Jumlah

1 M1

10 M10

5 M5

6 M6

7 M7

2 M2

3 M3

4 M4

Pertanyaan tentang motivasi kerja dimisalkan M
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Pada pertanyaan pertama (D1) menunjukkan bahwa menurut 

saya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan saya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 10% menjawab setuju dan 20% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja mempunyai 

tanggung jawab penuh atas pekerjan yang telah diberikan. 

Pada pertanyaan kedua (D2) menunjukkan bahwa menurut 

saya sebelum melakukan pekerjaan saya terlebih dahulu 

menentukan target pelaksanaannya. Hasil ini menunjukkan bahwa 

50% menjawab setuju dan 20% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan suatu pekerjaan 

setiap pekerja menentukan target produksi yang akan diproduksi 

selama satu bulan. 

Pada pertanyaan ketiga (D3) menunjukkan bahwa menurut 

saya memiliki hubungan yang erat dengan semua karyawan. Hasil 

ini menunjukkan bahwa 40% menjawab setuju dan 50% 

menjawab netral. Hal ini menunjukan bahwa setiap pekerja 

mempunya hubungan yang erat sesame pekerja yang lain agar 

terjalinnya kerja sama yang baik dalam melakukan pekerjaan. 

Pada pertanyaan keempat (D4) menunjukkan bahwa menurut 

saya sering dan ingin selalu mendapat penghargaan atas pekerjaan 

yang saya lakukan. Hasil ini menunjukkan bahwa 50% menjawab 

setuju dan 20% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan dikarenakan 

untuk mendapatkan penghargaan atas jasa dan dedikasinya 

terhadap apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan 

atau industri tersebut. 
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Pada pertanyaan kelima (D5) menunjukkan bahwa menurut 

saya berusaha bekerja lebih keras untuk mencapai prestasi terbaik 

dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan bahwa 70% menjawab 

setuju dan 20% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap karyawan harus bekerja keras dalam menyelesaiakn 

pekerjaan dan mencapai target perusahaan. 

Pada pertanyaan keenam  (D6) menunjukkan bahwa menurut 

saya gaji yang saya terima sesuai dengan keinginan saya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 70% menjawab setuju dan 20% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa rata –rata pegawai batik 

yang bekerja disana setuju dengan gaji yang diterima sekarang. 

Pada pertanyaan ketujuh  (D7) menunjukkan bahwa menurut 

saya atasan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kemapuan karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

70% menjawab setuju dan 10% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran atasan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan industri batik. 

Pada pertanyaan kedelapan (D8) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam menyelesaiakan masalah atasan bertindak secara 

bijaksana. Hasil ini menunjukkan bahwa 60% menjawab setuju 

dan 20% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa 

peran atasan dalam menyelesaikan masalah sangatlah penting dan 

diperlukan dalam menyelesaikan masalah baik secara individu 

maupun  kelompok. 
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Pada pertanyaan kesembilan (D9) menunjukkan bahwa 

menurut saya situasi lingkungan pekerjaan yang baik dalam 

tempat kerja. Hasil ini menjukkan bahwa 50% menjawab setuju 

dan 20% menjawab sangat setuju. Hal ini emnunjukan bahwa 

tempat kerja yang baik mampu memberikan kenyamanan 

karyawan dalam bekerja dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

Pada pertanyaan kesepuluh (D10) menunjukkan bahwa 

menurut saya pemberian penghargaan bagi karyawan yang 

berprestasi akan memberikan motivasi kepada karyawan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 50% menjawab setuju dan 30% menjawab 

netral. Hal ini menunjukkan abahwa pemberian penghargaan bagi 

karyawan berprestasi dapat emningkatkan motivasi kepada setiap 

karyawan agar bekerja lebih semangat lagi. 
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4.1.3.4  Variabel Kinerja Karyawan Skala kecil 

Variabel kinerja karyawan pada penelitian ini dapat diukur 

melalui 10 buah indikator pertanyaan. Hasil tanggapan mengenai 

kinerja karyawan dapat dijelaskan pada tabel 4.35 berikut : 

Tabel 4.35 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Karyawan 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.35 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju terhadap pertanyaan – pertanyaan mengenai 

motivasi kerja sebagaimana yang dirasakan oleh data diri 

responden diikuti oleh jawaban setuju. 

SS S N TS STS

2 2 4 2 0 10

20% 20% 40% 20% 0% 100%

2 4 2 2 0 10

20% 40% 20% 20% 0% 100%

0 5 1 4 0 10

0% 50% 10% 40% 0% 100%

2 5 3 0 0 10

20% 50% 30% 0% 0% 100%

2 6 1 1 0 10

20% 60% 10% 10% 0% 100%

1 8 1 0 0 10

10% 80% 10% 0% 0% 100%

2 2 4 2 0 10

20% 20% 40% 20% 0% 100%

2 6 2 0 0 10

20% 60% 20% 0% 0% 100%

1 5 4 0 0 10

10% 50% 40% 0% 0% 100%

2 6 2 0 0 10

20% 60% 20% 0% 0% 100%

Pertanyan tentang kinerja karyawan dimisalkan KK

Jumlah

1 KK1

5 KK5

6 KK6

7 KK7

2 KK2

Keterangan

3 KK3

4 KK4

8 KK8

9 KK9

10 KK10

No Pernyataan
Skor
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Pada pertanyaan pertama (KK1) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam bekerja saya cepat mempelajari pekerjaan yang telah 

diberikan. Hasil ini menunjukkan bahwa 20% menjawab setuju 

dan 40% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pekerja dituntut harus mampu dengan cepat memahami 

tugas yang telah diberikan. 

Pada pertanyaan kedua (KK2) menunjukan bahwa menurut 

saya dalam bekerja saya selalu kreatif dan inovatif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 40% menjawab setuju dan 20% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bekerja seorang 

pekerja harus kreatif dan inovatif dalam menyelesaiakn 

pekerjaannya. 

Pada pertanyan ketiga (KK3) menunjukkan bahwa menurut 

saya selalu memahami tugas yang telah diberikan dalam 

pekerjaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 50% menjawab setuju 

dan 10% menjawab netral. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

pekerja harus mempunyai pemahaman tentang pekerjaan yang 

akan dikerjakan. 

Pada pertanyaan keempat  (KK4) menunjukkan bahwa 

menurut saya selalu meningkatkan prestasi kerja untuk 

mendapatkan penilaian dalam bekerja. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 50% menjawab setuju dan 20% menjawab sangat setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerja harus meningkatkan 

prestasi kerja mereka agar dapat meningkatkan kemaouan para 

pekerja. 
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Pada pertanyaan kelima (KK5) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam melakukan pekerjaan saya selalu memotivasi diri 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 60% menjawab setuju dan 20% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan motivasi 

diri dari setiap pekerja agar dalam menyelesaiakan pekerjaan atau 

saat melakukan pekerjaan dapat berjalan dengan lancer dan selesai 

tepat waktu. 

Pada pertanyan keenam (KK6) menunjukkan bahwa menurut 

saya setiap pekerjaan yang saya lakukan berorientasi pada tujuan 

perusahaan, yaitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 80% menjawab setuju dan 10% 

menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

pekerja melakukan pekerjaan selalu berorientasi pada tujuan 

perusahaan yaitu menghasilkan produk batik yang berkualitas dan 

mempunyai nilai seni yang tinggi. 

Pada pertanyaan ketujuh  (KK7) menunjukkan bahwa menurut 

saya dalam melaksanakan tugas pekerjaan saya selalu 

melakukannya dengan tindakan yang positif. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 20% menjawab setuju dan 20% menjawab 

sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang 

dilakukan karyawan dengan tindakan yang positif dan sesuai 

peraturan perusahaan. 

Pada pertanyaan kedelapan (KK8) menunjukkan bahwa 

menurut saya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan 

saya selalu melakukan dengan keuletan dan ketekunan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa 60% menjawab setuju dan 20% menjawab 

sangat setuju. Hal ini mengakibatkan bahwa setiap pekerjaan haris 

dilakukan dengann keuletan dan ketekunan dari  masing pekerja. 
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Pada pertanyaan kesembilan (KK9) menunjukkan bahwa 

menurut saya bisa berinisiatif dan bekerja sama dengan para 

pekerja lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa 50% menjawab 

setuju dan 10% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam bekerja setiap pekerja dituntut agar mampu bekerja 

sama dengan pekerja yang lain dan mempunyai inisiatif atau 

masukan lebih dulu bila terjadi kendala dalam menyelesiakan 

masalah. 

Pada pertanyaan kesepuluh (KK10) menunjukkan bahwa 

menurut saya mampu menyelesaikan tugas dengan ketrampilan 

pemahaman pengusaan yang saya miliki. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 60% menjawab setuju dan 20% menjawab netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan 

dituntut untuk lebih mempunyai pemahaman tentang  bagaimana 

cara menyelesaikan target produksi agar tidak terjadi 

keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.  
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4.4  Analisis Data Skala Kecil 

4.4.1 Uji Kualitas Data Skala Kecil 

4.4.1.1  Pengujian Validitas Skala Kecil 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan 

alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala atau kejadian 

yang diukur. item kuisioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung 

> r tabel (n-2). Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.36 berikut ini : 

Tabel 4.36 Hasil Pengujian Validitas Skala Kecil 

No 
Variabel / 

Indikator 

r 

hitung 

r 

tabel 
Keterangan  

KUALITAS  SDM 

1 K1 0,759 0.396 Valid 

2 K2 0,497 0.396 Valid 

3 K3 0,603 0.396 Valid 

4 K4 0,928 0.396 Valid 

5 K5 0,753 0.396 Valid 

6 K6 0,928 0.396 Valid 

7 K7 0,607 0.396 Valid 

8 K8 0,930 0.396 Valid 

DISIPLIN KERJA 

1 D1 0,669 0.396 Valid 

2 D2 0,789 0.396 Valid 

3 D3 0,891 0.396 Valid 

4 D4 0,475 0.396 Valid 

5 D5 0,713 0.396 Valid 

6 D6 0,477 0.396 Valid 

7 D7 0,494 0.396 Valid 

MOTIVASI KERJA 

1 M1 0,494 0.396 Valid 

2 M2 0,471 0.396 Valid 

3 M3 0,766 0.396 Valid 

4 M4 0,892 0.396 Valid 

5 M5 0,655 0.396 Valid 
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Lanjutan Tabel  4. 36 Hasil Pengujian Validitas 

6 M6 0,892 0.396 Valid 

7 M7 0,705 0.396 Valid 

8 M8 0,782 0.396 Valid 

KINERJA KARYAWAN 

1 KK1 0,767 0.396 Valid 

2 KK2 0,589 0.396 Valid 

3 KK3 0,428 0.396 Valid 

4 KK4 0,679 0.396 Valid 

5 KK5 0,629 0.396 Valid 

6 KK6 0,612 0.396 Valid 

7 KK7 0,792 0.396 Valid 

8 KK8 0,455 0.396 Valid 

9 KK9 0,740 0.396 Valid 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 

 

Tabel 4.36 terlihat bahwa korelasi antara masing masing 

indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel 

menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa r 

hitung > r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 

pertanyaan dinyatakan valid. 

 

4.4.1.2  Pengujian Reliabilitas Skala Kecil 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana 

keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk 

penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian 

reliabilitas untuk masing masing variabel yang diringkas pada 

tabel 4.37 berikut ini : 
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Tabel 4.37 Hasil Pengujian Reliabilitas Skala Kecil 

Variabel  Alpha Keterangan 

Kualitas SDM 0,894 Reliabel 

Disiplin Kerja 0,830 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,875 Reliabel 

Kinerja Kryawan 0,862 Reliabel 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 

 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua 

variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu 

diatas 0.60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran 

masing- masing variabel dari kuisioner adalah reliable sehingga 

untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel 

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik Skala Kecil 

4.4.2.1  Uji Multikolinieritas Skala Kecil 

Pengujian multikonieritas bertujuan untuk mengetahui 

hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model 

regresi. Gejala multikoneiritas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan nilai varian inflation factor (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil 

dari 10 dan nilai toleransinya diatas 0,1 atau 10% maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikoneiritas. 

Tabel 4.38 Hasil Uji Multikolineiritas Skala Kecil 

No Variabel Bebas Nilai Tolerance Nilai VIF (%) 

1 Kualitas SDM 0,333 2,999 

2 Disiplin Kerja 0,333 3,004 

3 Motivasi Kerja 0,389 2,569 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 
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Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF semua 

variabel bebas dalam penelitian ini lebih kecil dari 10 sedangkan 

nilai tolerance semua variabel bebas lebih dari 10% yang berarti 

tidak terjadi korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 

90%. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

multikolineiritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

4.4.2.2  Uji Heterokedastisitas Skala Kecil 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda, disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat digunakan metode grafik scatterplot yang 

dihasilkan dari output program SPSS versi 17, apabila pada 

gambar menunjukan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka hal ini dapat dapat disimpulkan tidak terjadi adanya 

heterokedastisitas pada model regresi. 
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Gambar 4.5 Hasil Pengujian Heterokedastisitas  Skala Kecil 

 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 

 

Dari grafik tersebut terlihat titik-titik yang menyebar secara 

acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal 

ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik 

heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata 

lain menerima hipotesis homoskedastisitas. 
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4.4.2.3  Uji Normalitas Skala Kecil 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat, keduanya 

terdistribusikan secara normal ataukah tidak. Normalitas data 

dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik pada 

Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dari variabel 

terikat. Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.6 Hasil Pengujian Normalitas Skala Kecil 

 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 

Dari gambar tersebut didapatkan hasil bahwa semua data 

terdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar gasis 

diagonal.  
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4.5 Analisis Regresi Linear Berganda Skala Kecil 

Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan 

asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari 

gejala multikolineiritas dan terbebas dari heterokedastisitas. Dari analisis 

sebelumnya telah terbukdi bahwa model persamaan yang diajukan dalam 

penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel 

terikat(Siregar, 2015). Berdasarkan erstimasi regresi linear berganda dengan 

program SPSS 17 diperoleh hasil seperti pada tabel 4.39  berikut ini : 

Tabel 4.39 Hasil Estimasi Regresi Skala Kecil 

 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.39 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah : 

Y = -6,556 + 0,501 X1 + 0,760 X2 + - 0,062 X3 

Keterangan : 

a    = Konstanta 

Y = Kinerja Pengrajin 

X1= Kualitas SDM 

X2= Disiplin Kerja 

X3= Motivasi Kerja 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.556 5.015  -1.307 .239 

Kualitas SDM .501 .216 .277 2.323 .059 

Disiplin Kerja .760 .114 .799 6.682 .001 

Motivasi 

Kerja 

-.062 .118 -.058 -.526 .618 

a. Dependent Variable: Kinerja Pengrajin 
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Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 

a. Variabel kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai arah 

yang koefisien yang bertanda positif terhadap kinerja karyawan. 

b. Koefisien kualitas SDM memberikan nilai sebesar 0,501 yang berarti 

bahwa jika kualitas SDM semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap 

maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan. 

c. Koefisien motivasi memberikan nilai sebesar -0,062 yang berarti bahwa 

jika motivasi kerja semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka 

kinerja karyawan akan mengalami peningkatan. 

d. Koefisien disiplin kerja memberikan nilai sebesar 0,760 yang berarti 

bahwa jika disiplin kerja semakin kuat denagn asumsi variabel lain tetap 

maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan.  

 

4.6  Pengujian Hipotesis Skala Kecil 

4.6.1 Uji F (pengujian hipotesis secara simultan) Skala Kecil 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama sama diuji 

dengan menggunkan uji F. hasil perhitungan regresi secara simultan 

diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.40 Hasil Analisis Regresi secara Simultan Skala Kecil 

 

Sumber : Lampiran Output SPSS, 2018 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 197.111 3 65.704 68.104 .000
a
 

Residual 5.789 6 .965   

Total 202.900 9    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kualitas SDM, Disiplin Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Pengrajin 
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Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh 

kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja secara simultan terhadap 

kinerja pengrajin batik adalah sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai F hitung 

68,104> F tabel 4,46, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM, 

disiplin kerja dan motivasi kerja terdapat pengaruh secara simultan 

terhadap kinerja pengrajin batik. 

 

4.6.2 Koefisien Determinasi (R2) Skala Kecil 

Koefisien determinai merupakan besaran yang menunjukan besarnya 

variansi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independenya. Dengan kata lain, koefien determinasi ini digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh variabel-varianel bebas dalam menerangkan 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai 

Adjusted R Square sebagai mana dapat dilihat pada tabel 4.41 berikut ini : 

Tabel 4.41 Hasil Koefisien Determinasi Skala Kecil 

 

Sumber : Lampiran output SPSS, 2018 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koeisien determinasi 

(adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,971. hal ini berarti 97% variansi 

vaiabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas SDM, 

disiplin kerja dan motivasi kerja, sedangkan sisanya sebesar 3% 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .986
a
 .971 .957 .98222 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Kualitas SDM, 

Disiplin Kerja 
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4.6.3 Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial) Skala Kecil 

Hipotesis 1, 2 dan 3 dalam penelitian ini diuji kebenaranya dengan 

mengunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf 

signifikansi (P- Value), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari 

perhitungan dibawah 0.05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 

signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 4.42 Hasil Uji t Secara Parsial Skala Kecil 

 

Sumber : Lampiran outpus SPSS, 2018 

1. Uji Hipotesis 1 (H1) 

Perumusan hipotesis :  

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara kualitas SDM dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0 terdapat pengaruh positif antara kualitas SDM dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.42 nilai signifikansi untuk pengaruh kualitas 

SDM terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,059 > 0,05 dan nilai t hitung 

2,323 < t tabel 2,446, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima 

dan Ha ditolak yang ini berarti tidak terdapat pengaruh antara kualitas 

SDM terhadap kinerja pengrajin. 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.556 5.015  -1.307 .239 

Kualitas SDM .501 .216 .277 2.323 .059 

Disiplin Kerja .760 .114 .799 6.682 .001 

Motivasi 

Kerja 

-.062 .118 -.058 -.526 .618 

a. Dependent Variable: Kinerja Pengrajin 
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2.  Uji Hipotesis 2 (H2) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara disiplin kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0 terdapat pengaruh positif antara disiplin Kerja dengan kinerja 

pengrajin. 

Diketahui tabel 4.42 nilai signifikansi untuk pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung 

6,682 > t tabel 2,446, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima yang ini berarti terdapat pengaruh antara disiplin kerja 

terhadap kinerja pengrajin. 

3. Uji Hipotesis 3 (H3) 

Perumusan hipotesis : 

Ho : βi = 0   tidak ada pengaruh positif antara motivasi kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Ha : βi > 0  terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja dengan 

kinerja pengrajin. 

Diketahui tabel 4.42 nilai signifikansi untuk pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja pengrajin sebesar 0,0,618 > 0,05 dan nilai t 

hitung -0,526 < t tabel 2,055, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak yang ini berarti tidak terdapat pengaruh antara 

motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin. 
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4.7 Pembahasan Industri Skala Kecil 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa 

secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif 

artinya semakin tinggi kualitas SDM, disiplin kerja dan motivasi kerja maka 

mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja karyawan yang dihasilkan. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Penjelasan dari masing – masing 

pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan tidak terdapat 

pengaruh antara kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,323 

dengan taraf signifikansi hasilnya sebesar 0,059 tersebut lebih besar dari 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 

menolak Ha. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa kualitas SDM 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa tidak ada 

pengaruh antara variabel kualitas SDM terhadap kinerja pengrajin batik di 

kampong batik laweyan kategori industri besar. 

2. Pengaruh Dsiplin Kerja terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh 

antara disiplin kerja terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil perhitungan 

yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,682 dengan taraf 

signifikansi hasilnya sebesar 0,001 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. 

Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa disiplin kerja  berpengaruh 

positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa ada pengaruh antara 

variabel disiplin  kerja terhadap kinerja pengrajin batik di kampong batik 

laweyan kategori industri besar. 
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3. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengrajin Batik 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan tidak terdapat 

pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar -0,526 

dengan taraf signifikansi hasilnya sebesar 0,618 tersebut lebih besar dari 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H0 dan 

menolak Ha. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa motivasi 

kerja  tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin. Artinya bahwa 

tidak ada pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja pengrajin 

batik di kampong batik laweyan kategori industri besar. 

 

4.7 Pembahasan Keseluruhan dari Skala Besar, Menengah dan Kecil 

Dari hasil penelitian yang dilakukan telah diketahui hasil penelitian dari 

masing masing skala industri batik adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian dari  industri skala besar membuktikan bahwa motivasi  

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan t 

hitung sebesar 3,462 > 2,055 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001< 0,005. 

Dari hasil pengambilan data kualitatif terkait hasil penelitian membuktikan 

bahwa untuk industri kategori skala besar membutuhkan motivasi untuk 

mengahdapi persaingan global, maka dengan itu motivasi dapat meningkatkan 

kinerja karyawan yang professional dalam berbagai bidang, ketetapan 

pencapaian target penyelesaian dan ketetapan waktu yang dilalui dengan 

kemampuan dan ketrampilan teknis, serta diberikannya kesempatan dan 

kebebasan untuk mengapresiasikan semus potensi dan bakat yang perlu 

dilakukan diindustri batik saat ini maupun waktu yang akan datang. 
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2. Hasil penelitian dari industri skala menengah membuktikan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan t hitung sebesar 12,181 > 2,144 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,000 < 0,005. Dari hasil pengambilan data kualitatif terkait hasil penelitian 

membuktikan bahwa untuk industri kategori skala menengah lebih 

memperhatikan program kerja tentang evaluasi kerja yang dapat menambah 

peningkatan prestasi kerja. Misalnya, mengadakan pelatihan kerja sama dalam 

tim agar dapat mengasah kemampuan untuk menciptakan suatu kreatifitas 

baru agar tujuan industri batik tercapai sesaui dengan target yang telah 

ditetapkan. 

3. Hasil penelitian dari industri skala kecil membuktikan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan t hitung sebesar 6,682  > 2,446 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,001 < 0,005. Dari hasil pengambilan data kaulitatif terkait hasil penelitian 

membuktikan bahwa untuk industri skala kecil industri memerlukan 

kontribusi dari para karyawannya, yang dapat berperan menjadi pelaku aktif 

agar industri batik dapat berkembang dan mampu bersaing. Untuk mencapai 

hal tersebut industri batik skala kecil dituntut untuk seslalu disiplin menaati 

peraturan dan kebijakan industri agar dapat menghasilkan kinerja yang tinggi 

yang pada akhirnya semua karyawan akan memberikan kontribusi bagi 

perusahaan. 

 


