
BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Profil Tukang Cat

6.1.1. Tingkat pendidikan

Gambaran mengenai faktor-faktor tenaga kerja berdasarkan tingkat

pendidikan tukang cat dapat dilihat pada tabel 5.27 menimjukkan bahwa

pendidikan tukang cat yang diambil sebagai data paling banyak adalah SMP

sebanyak 14 orang atau 46,67 %. Seperti yang teriihat pada tabel 5.27 tingkat

pendidikan tenaga kerja mkang cat relatif masih rendah dan jika ditinjau dari sisi

pengetahuan, pengembangan dan penangkapan dalam bekerja masih kurang.

Produktivitas antara tukang yang tidak sekolah dengan yang sekolah terdapat

perbedaan. Semakin tinggi tingkat pendidikaimya semakin tinggi pula

produktivitasnya seperti yang teriihat pada tabel 5.30 dimana tukang dengan

jenjang pendidikan SMA / STM menimjukkan rata-rata produktivitas terbnggi

yaitu sebesar 31,52 m2/jam dan yang terendah adalah dengan tinkat pendidikan <

SD dengan rata-rata produktivitas sebesar 29,74 m2/jam.

6.1.2. Umur

Gambaran mengenai faktor-faktor tenaga kerja untuk pekeraan

pengecatan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 5.28 yang menunjukkan

bahwa jumlah tukang terbesar bemmur > 50 tahun sebanyak 10 orang atau
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33,33%. Dan dari tabel 5.31 tenaga kerja pada umur 21-30 tahun produktivitasnya

cenderung tertinggi yaitu sebesar 31,47 m2/jam, sedangkan untuk umur di atas <

20 tahun produktivitasnya semakinmenurun dalam penelitian ini mempunyai rata-

rata produktivitas terendah sebesar 29,35 m2/jam. Hal ini dikarenakan kondisi

fisik dan kecepatan gerak dalam melakukan pekerjaan semakin menurun.

6.1.3. Pengalaman kerja

Seperti yang teriihat pada tabel 5.29 tentang distribusi tenaga kerja

berdasarkan pengalaman kerja , jumlah tenaga kerja unmk pekerjaan cat yang

mempunyai pengalaman kerja terendah yaitu < 1 tahun sebanyak 2 orang atau

sekitar 6,67%, sedangkan sebagian besar sebanyak 9 orang atau 30% mempunyai

masa kerja antara 1-2,5 tahun. Dilihat dari hasil analisis pada tabel 5.32 , tenaga

kerja yang mempunyai pengalaman kerja lebih lama produktivitasnya cenderung

lebih tinggi. Rata-rata produktivitas tertinggi sebesar 31,70 m2/jam untuk yang

mempunyai pengalaman kerja antara > 7,5 tahun, dan yang terendah dengan rata-

rata produktivitas sebesar 29,51 m2/jam untuk yang mempunyai pengalaman kerja

< 1 tahun. Dengan mempunyai masa kerja yang lebih lama, tenaga kerja untuk

pekerjaan pengecatan akan memperoleh ketrampilan, keahlian dan kecakapan

sehingga gerak tangan dalam melakukan pekerjaan semakin cepat. Hal ini dapat

membuat produktivitas semakin meningkat.
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6.2. Produktivitas Tenaga Kerja pada Pekerjaan Cat

Dan tabel 5.23 dan 5.26 didapatkan nilai rata-rata (mean) produktivitas

adalah 30,699 m: / jam, rata-rata jam efektif 5,973 jam, nilai maksimum dan

minimum produktivitasnya bertumt-turut 31,83 m2/jam dan 29,35 m2 / jam.

6.3. Jam Efektif Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pengecatan

Dan tabel 5.26 teriihat bahwa jam efektif perhari tenaga kerja tertinggi

adalah 6,3 jam atau sebesar 90 % dari jam kerja standar 7 jam/hari, sedangkan jam

efektif per hari tenaga kerja terkecil adalali 5,5 jam atau sebesar 78,57 % dari jam

kerja standar. Dari hasil keselumhan prosentase jam efektif perhari tenaga kerja

diperoleh rata-rata sebesar 5,973 jam atau 85,32%. Dari hasil jam efektif per hari

tersebut menimjukkan bahwa jam efektif dalam sehari bekerja selama 7 jam, tidak

digunakan sepenuhnya oleh tenaga kerja pekerjaan cat unmk mengerjakan

pekerjaan cat, tetapi masih bekerja atau berproduksi selain mengerjakan pekerjaan

cat. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan (pekerjaan) dalam suatu proyek,

yang juga dikerjakan oleh tenaga kerja pekerjaan cat. Kegiatan selain pekerjaan

cat yang mempengaruhi berkurangnya jam kerja efektif meliputi : menghaluskan

dinding, memplamir dinding, pencabutan paku, pendempulan dinding,

mencampur cat, membersihkan cat yang tercecer, berhenti sebentar, persiapan

kerja, ngobrol, merokok, makan snack, minum, persiapan pulang, bantu tukang

lain, memberikan keterangan ke tukang lain dan lain sebagainya.

jika bisa dioptimalkan jam efektif maksimal 7 jam dengan mengadakan

pengawasan terhadap tenaga kerja maka wakUi yang terbuang untuk jam efektif
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bisa dikurangi dan produktivitasnya bisa ditingkatnkan menjadi yang jauh lebih

besar dari rata-rata perhan dalam kenyataannnya . Hal ini bisa mempercepat

waktu penyelesaian proyek, sehingga biaya untuk tenaga kerja pekerjaan cat dapat

ditekan.

6.4. Hubungan dan Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Produktivitas

Dari tabel 5.34 output korelasi dengan program SPSS 11 dapat dilihat

bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan produktivitas dan ada

pengaruh antara keduanya sebesar 0,938.

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program SPSS 11 seperti pada

tabel 5.33 didapatkan konstata sebesar 28,920 dan koefisien regresi sebesar 0,261

maka dapat dibuat persamaan regresi yaitu : Y = 28,920 + 0,261 XI. Koefisien

regresi XI sebesar 0,261 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +)

1 jenjang tingkat pendidikan tenaga kerja pada pekerjaan cat akan meningkatkan

produktivitas sebesar 0,261 m2/jam.

Tingkat signifikan antara bngkat pendidikan dengan produktivitas dapat

dilihat dengan uji t. Dengan uji t, tingkat pendidikan (XI) didapat t hitung = 5,806

dan dari t tabel = 2,048 dimana t himng > t tabel, yang berarti bahwa terdapat

hubungan atau pengaruliyang signifikan antara variabel produktivitas (Y) dengan

variabel Tingkat pendidikan (XI). Dan berdasarkan tabel untuk koefisien korelasi

( R ) diperoleh angka = 0,938. Sehingga menurut tabel 4.1 dapat dinterprestasikan

terjadi hubungan yang sangat kuat antara tingkat pendidikan dan produktivitas,

karena koefisien korelasinya antara 0,8-1,0.
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Dengan adanya hubungan dan pengaruh yang signifikan antara tingkat

pendidikan dengan produktivitas, tenaga kerja yang mempunyai tingkat

pendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih untuk dapat

mengatur waktu dan pekerjaan agar dapat berproduksi lebih baik. Dan juga dilihat

dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan

semakin tinggi pula produktivitasnya. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja

yang tingkat pendidikaimya lebih tinggi mempunyai pengetahuan lebih banyak

sehingga cenderung mempunyai metode untuk lebih meningkatkan produktivitas.

6.5. Hubungan dan Pengaruh Umur dengan Produktivitas

Dari tabel output korelasi dengan program SPSS 11 dapat dilihat bahwa

terdapat hubungan antara umur dengan produktivitas dan ada pengaruh antara

keduanya sebesar 0,905.

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program SPSS 11 pada tabel

5.33 didapatkan konstata sebesar 28,920 dan koefisien regresi sebesar 0,129 maka

dapat dibuat persamaan regresi yaitu : Y = 28,920 + 0,129 X2. Koefisien regresi

X2 sebesar 0,129 menyatakan baliwa setiap penambahan ( karena tanda + ) 1

tingkat kelompok umur tenaga kerja pada pekerjaan cat akan meningkatkan

produktivitas sebesar 0,129 m2/jam

Berdasarkan tabel out put olah data tingkat signifikan antara umur dengan

produktivitas dap it dilihat dengan uji t. Dengan uji t, umur (X2) didapat t hitung =

3,230 dan dari t tabel = 2,048 dimana t hitung > t tabel, yang berarti bahwa

terdapat hubungan atau pengamh yang signifikan antara variabel produktivitas (Y)
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dengan variabel umur (X2). Dan berdasarkan tabel untuk koefisien korelasi ( R )

diperoleh angka -- 0.9U5. Sehingga menurut tabel 4.1 dapat dinterprestasikan

terjadi hubungan yang sangat kuat antara umur dan produktivitas, karena koefisien

korelasinva antara 0,8-1,0.

Dengan adanya hubungan dan pengaruh yang signifikan antara umur

dengan produktivitas, tenaga kerja yang mempunyai umur lebih muda akan

meinpunya. kekuatan fisik yang lebih untuk dapat bekerja lebih cepat dan lebih

lama sehingga dapat beiproduksi lebih baik.

6.6. Hubungan dan pengaruh pengalaman kerja dengan produktivitas

Dan tabel output korelasi dengan program SPSS 11 dapat dilihat bahwa

terdapat hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas dan ada

pengaruh antara keduanya sebesar 0,940.

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program SPSS 11 pada tabel

5.33 didapatkan konstata sebesar 28,920 dan koefisien regresi sebesar 0,216 maka

dapat dibuat persamaan regresi yaitu : Y = 28,920 + 0,216 X3. Koefisien regresi

X3 sebesar 0,216 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1

interval (2,5 tahun) pengalaman kerja tenaga kerja pada pekerjaan cat akan

meningkatkan produktivitas sebesar 0,216 mi/jam

Berdasarkan tabel output olah data tingkat signifikan antara pengalaman

kerja der.gan produktivitas dapat dilihat dengan uji t. Dengan uji t, pengalaman

kerja (X3) didapat t hitung = 4,724 dan dari t tabel = 2,048 dimana t hitung > t

tabel, yang berarti bahwa terdapat hubungan atau pengamh yang signifikan antara
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variabel produktivitas (Y) dengan variabel Pengalaman kerja (X3). Dan

berdasarkan tabel untuk koefisien korelasi R diperoleh angka = 0,940. Sehingga

menurut tabel 4.1 dapat dinterprestasikan terjadi hubungan yang sangat kuat

antara pengalaman kerja, karena koefisienkorelasinyaantara 0,8-1,0.

Dengan adanya hubungan dan pengamh yang signifikan antara

pengalaman kerja dengan produktivitas, tenaga kerja yang mempunyai

pengalaman kerja lebih lama sesuai dengan konsep bahwa seseorang atau

kelompok orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama dalam waktu yang lama

akan mendapatkan pengalaman dan peningkatan ketrampilan , sehinggga

produktivitas akan meningkat. Dan juga dilihat dari hasil tersebut menunjukkan

bahwa semakin lama pengalaman kerja, semakin tmggi pula produktivitasnya.

Hal ini disebabkan karena tenaga kerja yang pengalaman kerjanya lebih lama,

mempunyai ketrampilan dan lebih menguasai hal-hal yang berhubungan dengan

pekerjaannya serta pengetahuannya lebih banyak, sehinggga cendemng dapat

meningkatkan produktivitas pekerjaan cat.

6.7. Hubungan dan Pengaruh Faktor Tenaga Kerja dengan Produktivitas

Dari tabel koefisien regresi linear berganda antara produktivitas (Y)

dengan faktor Tenaga Kerja ( Tingkat Pendidikan(Xl), Umur (X2) dan

Pengalaman Kerja (X3) ) secara serempak menghasilkan persamaan regresi

sebagai berikut :

Y = 28,920 + 0,261 XI + 0,129 X2 + 0,216 X3
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Konstata sebesar 28,920 menyatakan bahwa jika tidak ada pengaruh

tingkat pendidikan, umur dan pengalaman kerja tenaga kerja pada pekerjaan cat,

maka produktivitasnya adalah 28,920 m2/jam

Koefisien regresi XI sebesar 0,261 menyatakan baliwa setiap penambahan

(karena tanda +) jenjang tingkat pendidikan tenaga kerja pada pekerjaan cat akan

meningkatkan produktivitas sebesar 0,261 m2/jam dikalikan nilai skor.

Koefisien regresi X2 sebesar 0,129 menyatakan bahwa setiap penambahan

(karena tanda +) tingkat kelompok umur tenaga kerja pada pekerjaan cat akan

meningkatkan produktivitas sebesar 0,129 m2/jam dikalikan nilai skor.

Koefisien regresi X3 sebesar 0,216 menyatakan bahwa setiap penambahan

(karena tanda +) interval (2,5 tahun) pengalaman kerja tenaga kerja pada

pekerjaan cat akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,216 m2/jam dikalikan

nilai skor.

Dan berdasarkan tabel untuk koefisien korelasi R total atau berganda

diperoleh angka 0,983 dan koefisien determinasinya adalah 0,967 (pengkuadratan

dan koefisien korelasi), hal ini berarti 96,7 % produktivitas tenaga kerja pekerjaan

cat bisa dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan, umur, pengalaman kerja.

Sedangkan sisanya (100% - 96,7% = 3,3 %) dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

Dari uji F untuk korelasi berganda, didapatkan F hitung = 250,264 > F tabel =

3,37 yang berarti bahwa terdapat hubungan positif dan pengamh yang signifikan

antara produktivitas dan elemen faktor tenaga kerja secara bersama-sama.

 


