
BAB III

LAN DASAN TEORI

3.1. Manajemen Tenaga Kerja

Manajemen tenaga kerja merupakan pendayagunaan, pembinaan,

pengaturan, pengurasan, pengembangan unsur tenaga kerja ,baik yang berstatus

sebagai buruh, karyawan maupun pegawai negeri dengan segala kegiatannya

dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, sesuai

dengan harapan usaha perseorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga maupun

instansi yang bersangkutan ( SiswantoBedjo, 1987).

Manajemen tenaga kerja harus memberikan uraian mengenai tugas dan

tanggung jawab suatu pekerjaan dan juga memberikan informasi mengenai

persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja sebelum melaksanakan suatu

pekerjaan tertentu. Persyaratan tersebut merupakan syarat pekerjaan yang berisi

informasi menyeluruh yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja, untuk dapat

menjalankan suatu pekerjaan yang ditanggung jawabkankepadanya.

3.1.1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai pengertian

sebagai berikut (H. Hadari Nawawi, 1997):

1. Manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil,

pekerja atau karyawan)

2. Potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan

eksistensinya
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3.2. Produktivitas

3.2.1.Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja dari sudut Manajemen Sumber Daya Manusia,

diartikan sebagai ukuran tingkat kemampuan pekerja secara individual dalam

menghargai hasil kerjanya dan keikutsertaannya dalam menghasilkan barang atau

jasa, sebagai produk organisasi/ pemsahaannya. Penghargaan tersebut dilihat dari

kuantitas dan kualitas hasil (output), yang dapat memberikan keuntungan karena

mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen / masyarakat. Oleh karena

itu, sulit untuk dibantah bahwa hasil (output) pekerja secara individual

mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas organisasi / perusahaan

(Hadari Nawawi, 1997).

3.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja

Secara Umum

Berikut ini uraian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

produktivitas tenaga kerja menurut beberapa ahli, diantaranya adalah :

1. Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000)

a. Kuantitas

b. Tingkat keahlian

c. Latar belakang kebudayaan dan pendidikan

d. Kemampuan, sikap

e. Minat

/' Struktur pekerjaan, keahlian dan umur (kadang-kadang jenis kelamin)

dari angkatan kerja.
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2. Menurut Hadari Nawawi (1997)

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga

kerja, dan sudut Manajemen Sumber Daya Manusia :

a. Tingkat kemampuan kerja (kompetensi) dalam melaksanakan

pekerjaan, baik yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan

maupun yang bersumber dari pengalaman kerja.

b. Tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar

pekerja sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang

memungkinkan tercapamya hasil yang sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan konsumen.

Kedua faktor tersebut dipengaruhi pula oleh kemampuan

mewujudkan dan mengembangkan rasa aman dan kepuasan kerja pada diri

setiap pekerja atau secara individual.

3. Menurut T. Hani Handoko (1984)

Mengemukakan faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi

produktivitas tenaga kerja. Beberapa faktor lam mungkin juga berpengaruh

dalam kondisi tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk menyatakan

secara tepat semua faktor-faktor tersebut. Beberapa faktor yang

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, antara lain :

a. Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, pengalaman kerja, untuk

menunjukan apa yang telah dilakukan diwaktu lalu.

b. Bakat dan minat (aptitude and interest), untuk memperkirakan minat

dan kemampuan.

 



c. Sikap dan kebutuhan {attitudes and needs), memperkirakan rasa

tunggung jawab dan rasa kevvenangan seseorang.

d. Kemampuan analitis dan manipulatif, untuk memperkirakan

kemampuan pemikiran dan penganalisaan.

e. Keterampilan teknis, untuk memperkirakan kemampuan dalam

pelaksanaan aspek-aspek teknis pekerjaan.

f. Kesehatan, tenaga dan stamina, untuk mengetahui kemampuan fisik

dalam melaksanakan pekerjaan.

3.2.3.Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (yang

dibahas dalam penelitian ini)

1. Pengalaman Kerja

Pada umumnya suatu perusahaan jasa konstruksi, dalam menerima

tenaga kerja lebih mengutamakan pengalaman kerja dibandingkan dengan

tingkat pendidikan yang telfh diperolehnya.

Dungan menggunakan konsep kurva pengalaman yang didasarkan atas

asumsi bahwa seseorang atau sekelompok orang yang mengerjakan pekerjaan

yang rslatif sama dan beru'ang - ulang akan memperoleh pengalaman dan

peningkatan ketrampilan, sehingga waktu atau biaya pekerjaan per unit akan

berkurang. (Iman Suharto, 1995)

Pengalaman kerja adalah pengetahuan yang didapat oleh tenaga kerja

secara tidak langsung (non-formal), jika mereka bekerja pada suatu

organisasi. Jadi, semakin banyak dan lama tenaga kerja tersebut bekerja pada

suatu organisasi, semakin banyak pula pengalaman yang mereka dapatkan.

 



2. Tingkat Pendidikan (Edukasi)

Latar belakang pendidikan dan tenaga kerja merupakan salah satu

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja suatu proyek. Denganadanya syarat

pendidikan maka dapat diharapkan pengembangan untuk masa yang akan

datang, misalnya dengan adanya teknik baru yang harus dipelajari berkaitan

dengan pekerjaan. (Alex Nitisemito, 1982)

Yang dimaksud dengan pendidikan disini adalah pendidikan formal di

sekolah-sekolah dan pendidikan non formal berupa pelatihan. Didalam

bekerja seringkali faktor edukasi merupakan syarat paling pokok untuk

memegang fungsi-fur gsi tertentu.

Ultuk suatu pekerjaan tertentu, pendidikan akademi sudah mencukupi,

tetapi untuk pekerjaan lainnya menuntut tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk tcrcapainya kesuksesan di dalam bekerja dituntut pendidikan yang

sesuai dengan jabatan yang akan dipegangnya (Moh. As'ad, 1991).

3.Umur

Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempunyai kaitan dengan jenis

kelamin, umur dan kondisi fisik yang lain (Alex Nitisemito, 1982) Variabel

urnur diukur oleh karena dalam kondisi senyatanya umur sangat berpengaruh

pada kecepatan dan kecermatan dalam bskerja.

Dengan demikian umur merupakan salah satu faktor penting guna

menunjang keberhasilan kerja seseorang. Karenanya umur seringkali menjadi

persyaratan pokok untuk masuk dalam suatu lingkup pekerjaan. Walaupun

 



tidak adr ketentuan yang pasti pada umur berapa seseorang mempunyai

produktivitas yang maksirnal atau sebaliknya. Namun pada prinsipnya dalam

setiap jenjang umur tertentu akan memiliki tingkat produktivitas yang tertentu

pula.

Dalam penelitian ini dipilih faktor-faktor yang mempengaruhi

produktivitas tenaga kerja yang meliputi pendidikan, umur, dan pengalaman kerja

karena :

1. Seperti telah dijabarkan pada landasan teori, yang mana banyak

mengemukakan bahv/a faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap

produktivitas tenaga kerja.

2. Kemudahan dalam pengambilan data dan pengolahan data tukang sehingga

akan dengan mudah memberikan jawaban untuk data penelitian karena

merupakan data dirinya.

3.2.4. Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja

Mengukur hasil-hasil tenaga kerja manusia dengan segala masalah-

masalah yang bervariasi merupakan suatu pekerjaan yang menarik. Pada

pengukuran produktivitas tenaga kerja digunakan metode pengukuran waktu

tenaga kerja (jam, hari atau tahun), yaitu diartikan sebagai jumlah kerja yang

dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja yang bekerja menurut pelaksanaan

kerja standar.
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Produktivitas merupakan indeks yang didapat dari rasio atau perbandingan

antara keluran (output) dan masukan (input),

Keluaran (output)
Produktivitas =

Masukan (input)
(3.1)

Untuk produktivitas tukang pada pekerjaan cat di suatu proyek konstruksi,

yang dimaksud dengan keluaran (output) adalah volume atau mutu pekerjaan

pengecatan yang dapat dihasilkan, sedangkan masukkan (input) adalah waktu

yang diperiukan untuk menyelesaikan volume pengecatan tersebut.

Berdasarkan formula di atas maka, produktivitas akan meningkat apabila :

1. Volume / kuantitas keluaran bertambah besar, tanpa menambah jumlah

masukan.

2. Volume / kuantitas keluaran tidak bertambah, akan tetapi jumlah masukan

berkurang.

3. Volume / kuantitas keluaran bertambah berlipat ganda, dengan menambah

jumlah masukan.

Asumsi di atas memang dapat saja berbeda dalam implementasinya di

lapangan, oleh karena itu dianggap penting untuk mengadakan penelitian

langsung di lapangan mengenai produktivitas tukang ini. Berdasarkan teori di

atas, berarti produktivitas tenaga kerja padapekerjaan cat akan meningkat apabila:

1. Volume atau mutu pekerjaan cat yang dihasilkan bertambah besar, tanpa

menambah waktu kerja.
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2. Volume atau mutu pekerjaan cat yang dihasilkan sesuai dengan rencana (tidak

bertambah), akan tetapi dikerjakan dalam waktu yang lebih cepat dari jadwal

(schedule).

3. Waktu bekerja bertambah/ditambah, dengan maksud untuk mengliasilkan

volume pekerjaan cat yang lebih banyak

Untuk merealisasikan hal tersebut maka harus dilakukan kajian terhadap

faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kerja dari tenaga kerja, antara lam

pengalaman kerja, umur dan tingkat pendidikan.

3.3. Hubungan antar variabel

Terdapat tiga macam bentuk hubungan antara variabel. Yaitu hubungan

simetris, hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif. Untuk mencari

hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi

antar variabel yang akan dicari hubungannya . Korelasi merupakan angka yang

menunjukkan arah dan kuatrnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah

dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya

hubungan dinyatakan dalambesarnya koefisien korelasi.

Hubungan dua variabel atau lebih dinyakan positif bila nilai suatuvariabel

ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya bila

satu variabel diturankan maka akan menurunkan variabel yang lain.

Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan negatif, bila nilai satu

variabel dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, dan juga

 



sebaliknya bila nilai suatu variabel dituntnkan, maka akan menaikkan nilai

vanabel yang lain

KuaUiya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi.

Koefisien korelasi positif terbesar sebesar adalah 1 dan koefisien korelasi negatif

terbesar adalah -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara 2

variabel atau lebib itu mempunyai koefisien 1 atau -1, maka hubungan tersebut

sempurna. Dalam arti kejadian-kejadian pada variabel yang satu akan dapat

dijelaskan oleh variabel yang lain tanpa kesalahan. Semakin kecil koefisien

korelasi, maka semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi (Sugiyono,1999)

3.4. Sekilas Tentang SPSS 11

Dari berbagai software khusus statistik yang beredar sekarang, SPSS

adalah yang paling populer dan paling banyak pemakainya. SPSS banyak dipakai

dalam berbagai riset pasar, pengendalian dan perbaikan mutu serta riset-riset

sains.

SPSS sebagai software pertama kali dibuat tahun 1968 oleh 3 mahasiswa

Stanford University, yang dioperasikan pada komputer mainframe. Tahun 1984,

SPSS pertama kali muncul dengan versi PC dengan nama SPSS / PC+ dan sejalan

dengan mulai populemya sistem operasi Windows, SPSS pada tahun 1992 juga

mengeluarkan versi Windows. SPSS yang tadinya diperuntukkan bagi pengolahan

data statistik untuk ilmu sosial ( Statistical Package for the Social Sciences),

sekarang diperluas untuk melayani berbagai jenis user. Sehingga kepanjangan dari

SPSS sekarang adalah Statistical Product and Services Solutions.

 



Proses pengolahan data pada SPSS adalah sebagai berikut

INPUT DATA

Dengan
DATA EDITOR

PROSES

Dengan
DATA EDITOR

OUT PUT DATA

Dengan

PIVOT TABLE EDITOR

TEXT OUTPUT EDITOR

CHART EDITOR

Gambar 3.1. Proses Statistik dengan SPSS

Penjelasan proses statistik dengan SPSS :

1. Data yang akan diproses dimasukkan lewat menu data editor yang otomatis

muncul di layar saat SPSS dijalankan.

2. Data yang telah diinput kemudian diproses, juga lewat menu DATA EDITOR

3. Hasil pengolahan data muncul di layar (window) yang lain dari SPSS yaitu

Output Navigator.

Pada menu out put Navigator, informasi atau out put satistik bisa

ditampilkan secara:

a. Teks atau tulisan

Pengerjaan yang berhubungan dengan output berbentuk teks bisa

dilakukan lewat menu TextOutput Editor.

b. Tabel

Pengerjaan yang berhubungan dengan output berbentuk tabel bisa

dilakukan lewat menu Pivot Table Editor.

c. Chart atau Grafik

Pengerjaan yang berhubungan dengan output berbentuk grafik bisa

dilakukan lewat menu Chart Editor

 


