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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu proses yang mencakup berbagai 

perubahan mendasar yang meliputi struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan 

institusi-institusi nasional, penanganan ketimpangan pendapatan, serta 

pengentasan kemiskinan (Arianti; dkk, 2015). Negara Indonesia merupakan salah 

satu negara yang mempunyai penduduk terbesar di dunia. Masalah kependudukan 

merupakan salah satu masalah dalam pembangunan secara nasional di Indonesia. 

Selain jumlah penduduknya yang besar, ketidakmerataan sumber daya manusia 

serta tingkat pendidikan yang rendah, hal ini juga terlihat dari tingkat 

produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Bila dikaitkan antara lapangan 

pekerjaan dengan jumlah penduduk di Indonesia, masalahnya adalah semakin 

tinggi jumlah penduduk di Indonesia maka semakin sempit lapangan pekerjaan 

yang tercipta. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada 

sumber daya alam dan sumber daya manusia negara tersebut. Dilihat dari kedua 

sumber daya tersebut, sumber daya manusia sebagai faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena semakin maju 

tingkat sumber daya manusia maka semakin maju negara tersebut (Yuniastuti, 

Anik; dkk, 2016). 

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, 

Kabupaten Kudus menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jumlah industri 
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kecil yang cukup banyak dan setiap tahun terus mengalami pertambahan. Industri 

jenang merupakan salah satu industri pengolahan makanan yang terdapat di 

Kabupaten Kudus dan cukup potensial untuk dikembangkan, karena industri ini 

menghasilkan makanan khas dari Kabupaten Kudus. Industri jenang di Kabupaten 

Kudus terdiri dari industri yang berskala mikro, kecil, dan menengah. Industri 

jenang paling banyak di Kabupaten Kudus adalah industri jenang berskala kecil 

dan menengah (Arianti; dkk, 2015). 

Pembangunan industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

sangat erat sekali kaitannya. Peningkatan kapasitas produksi suatu industri 

dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang digunakan. 

Pembangunan berdimensi manusia menunjukkan keunggulan dibandingkan 

pembangunan yang menonjol dari sisi sumber daya alam. Sumber daya manusia 

menentukan apakah suatu sumber daya dapat berfungsi dengan optimal atau tidak. 

Pembangunan sumber daya manusia diupayakan melalui investasi manusia, yaitu 

peningkatan pendidikan dan kemampuan seluruh masyarakat (Yuniastuti, Anik; 

dkk, 2016). 

Berkembangnya industri jenang ini dapat menciptakan lapangan kerja 

dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus karena masih bersifat tradisional 

dalam proses produksinya (padat karya) sehingga lebih menekankan pada sumber 

daya manusianya. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja pada industri jenang 

Kudus sangat penting untuk diperhatikan. Untuk mencapai produktivitas tenaga 

kerja yang tinggi, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor pendorong 

dalam mencapai produktivitas tenaga kerja (Arianti; dkk, 2015). Produktivitas 
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dapat diartikan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pekerja. Menurut 

Ukkas (2017) produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti umur, tingkat pendidikan formal, pengalaman kerja, upah, dan curahan 

tenaga kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas 

tenaga kerja antara lain pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan upah. 

Yuniastuti, Anik; dkk (2016) menjelaskan bahwa angkatan kerja di 

Indonesia selain jumlahnya yang besar juga rata-rata memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah. Jika tingkat pendidikan pekerja berkolerasi positif dengan 

keterampilan dan produktivitas, kondisi ini menunjukkan sebagian besar tenaga 

kerja di Indonesia merupakan pekerja yang memiliki keterampilan yang rendah. 

Tingkat pendidikan sangat dibutuhkan untuk membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas, karena dengan adanya pendidikan yang tinggi dapat 

menciptakan pola pikir tenaga kerja sehingga mampu untuk bersaing dalam dunia 

kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pekerja maka pengetahuan dan 

wawasannya juga akan semakin luas dan dapat berpikir lebih terarah, sehingga 

tingkat produktivitasnya akan cenderung meningkat atau semakin tinggi. 

Kemudian usia juga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga 

kerja, usia tenaga kerja cukup menentukan keberhasilan dalam melakukan suatu 

pekerjaan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Usia pekerja yang beranjak 

naik maka tingkat produktivitas dari pekerja tersebut akan meningkat karena 

pekerja tersebut berada dalam posisi umur yang produktif, apabila usia pekerja 

menjelang tua maka tingkat produktivitas kerja pun akan semakin menurun karena 

keterbatasan faktor fisik dan kesehatan yang mempengaruhi (Kumbadewi; dkk, 
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2016). Untuk itu, pada umumnya para pekerja yang sudah tua lebih baik pensiun 

dari pekerjaannya karena kurangnya tingkat produktivitas yang dimiliki, dan 

perusahaan lebih banyak menerima pekerja yang masih muda karena dapat 

meningkatkan produktivitas kinerjanya.  Penduduk yang berpotensi sebagai modal 

dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif antara usia 15-50 tahun (usia 

kerja). 

Pengalaman kerja juga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga 

kerja. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan dengan di dukung adanya 

pengalaman kerja, maka tenaga kerja akan mempunyai kesempatan lebih luas 

untuk mendapatkan pekerjaan. Ukkas (2017) menjelaskan bahwa dengan adanya 

tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja diharapkan memperoleh pekerjaan 

sesuai dengan keahliannya. Semakin lama seseorang dalam pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya maka diharapkan akan mampu meningkatkan 

produktivitasnya. Maka dapat dikatakan bahwa pengalaman kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja. 

Salah satu upaya atau cara untuk meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja diantaranya adalah dengan memberikan motivasi berupa upah yang sesuai 

dengan pekerjaan karyawan. Dalam penelitian (Yuniastuti, Anik; dkk, 2016) 

menjelaskan bahwa upah memberikan pengaruh yang nyata dan positif terhadap 

produktivitas tenaga kerja, karena dengan meningkatnya upah merupakan salah 

satu motivator untuk meningkatkan semangat kerja sehingga akan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja. Selama tahun 2016-2020 upah minimum Kabupaten 

Kudus setiap tahun meningkat seperti terlihat di Tabel 1. 
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Tabel 1. Upah Minimum Kabupaten Kudus Tahun 2016-2020 (Rupiah) 

Tahun           UMK                 Pertumbuhan           % 

        2016 1.608.200,00                     -                     - 

        2017 1.740.900,00  132.700,00           8,25 

        2018 1.892.500,00        151.600,00           8,71 

        2019 2.044.467,75         151.967,75           8,03 

        2020 2.218.451,95        173.984,20           8,51 

Sumber: BPS Kabupaten Kudus 

Kenaikan upah yang meningkat setiap tahunnya terjadi karena biaya 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang meningkat akibat harga-harga kebutuhan 

ekonomi yang selalu meningkat juga. Pemerintah setiap tahunnya berusaha untuk 

meningkatkan upah minimum dan menyeimbangkan dengan Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL). Upah minimum di Kabupaten Kudus cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan memastikan 

bahwa variabel pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan upah berpengaruh 

terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri jenang. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

Tenaga Kerja Industri Jenang di Kabupaten Kudus (Studi Kasus: Jenang Kudus 

Armina)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah 

yang dapat diambil sebagai dasar penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja industri 

jenang di Kabupaten Kudus. 
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2. Bagaimana pengaruh usia terhadap produktivitas tenaga kerja industri jenang 

di Kabupaten Kudus. 

3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas tenaga kerja 

industri jenang di Kabupaten Kudus. 

4. Bagaimana pengaruh upah terhadap produktivitas tenaga kerja industri jenang 

di Kabupaten Kudus. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja 

industri jenang di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk menganalisis pengaruh usia terhadap produktivitas tenaga kerja 

industri jenang di Kabupaten Kudus. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas 

tenaga kerja industri jenang di Kabupaten Kudus. 

4. Untuk menganalisis pengaruh upah terhadap produktivitas tenaga kerja 

industri jenang di Kabupaten Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 
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1. Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia agar produktivitas tenaga kerja dapat 

meningkat khusunya di bidang ketenagakerjaan sektor industri jenang. 

2. Di kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memperkaya rujukan atau pustaka mengenai faktor penentu produktivitas 

tenaga kerja di bidang industri jenang. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Model ini 

akan memperlihatkan hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan 

variabel dependen. Produktivitas tenaga kerja merupakan variabel dependen 

sedangkan pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan upah sebagai variabel 

independen. Persamaan model dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh (Ukkas, 2017) dan dari penelitian yang dilakukan 

oleh (Yuniastuti, Anik; dkk, 2016) dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

   0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

Dimana: 

   =   Produktivitas Tenaga Kerja (kg/HKO) 

X1  =   Pendidikan (tahun) 

X2  =   Usia (tahun) 

X3  =   Pengalaman Kerja (tahun) 
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X4  =   Upah (rupiah/HKO) 

ε   =   Error Term (faktor kesalahan) 

 0  =   Konstanta 

 1, 2, 3,  4 =   Koefisien regresi variabel independen 

E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data yang digunakan meliputi data pendidikan, usia, pengalaman kerja, 

upah, dan produktivitas tenaga kerja. Sumber data primer diperoleh melalui 

kuesioner dan wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau 

literature yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat dalam penelitian ini, sistematika 

penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

landasan teori, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan mengenai jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta alat dan model penelitian 

yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil estimasi dengan menyebutkan kembali alat dan 

model penelitian yang digunakan beserta keterangannya. Selain hasil estimasi bab 

ini juga membahas mengenai interpretasi kuantitatif yang menguraikan makna 

dari koefisien-koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi atau perhitungan data, 

kemudian yang terakhir interpretasi ekonomi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atau intisari dari pembahasan analisis 

kuantitatif dan analisis ekonomi pada bab sebelumnya, serta saran yang 

direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk dijadikan bahan 

referensi atau evaluasi di masa mendatang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN


