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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA PENGUPAHAN DENGAN KINERJA
KARYAWAN

(Studi tentang Kinerja Karyawan BUMN/PTPN VII Rejosari, Natar,
Lampung Selatan)

Oleh

Mei Rani

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengupahan dengan
kinerja karyawan PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan.
Dalam penelitian ini digunakan metode chi- square, dimana peneliti menjelaskan
hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Hubungan
kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini mengambil
penelitian di PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan, natar.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang
relevan, akurat dan reliable dengan cara (1) Menyebar Kuesioner, (2)
Wawancara, (3) Studi pustaka dan (4) Pengolahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui pada bagian Chi-Square terlihat
nilai Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,348 berada > 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa hipotesis “Ha diterima dan Ho ditolak” karena terdapat hubungan yang
signifikan antara Pendapatan (pengupahan) terhadap Kinerja Karyawan. Artinya
bahwa Pendapatan (pengupahan) seseorang mempunyai korelasi dengan kinerja
karyawan yang dilakukannya. Dapat disimpulkan pula bahwa jika pendapatan
pekerja meningkat maka meningkat pulalah kinerjanya. Apalagi pengupahan
tersebut lebih tinggi dibandingkan umr Provinsi Lampung yang hanya Rp.
1.973.798,00 maka kinerja karyawan akan lebih meningkat.

Berdasarkan batas-batas nilai koefisien korelasi juga dapat diketahui bahwa nilai
pearson chi-square hampir mendekati sempurna, tapi masih pada taraf sangat kuat
sekali, yang artinya pada PTPN VII unit Rejosari hubungan antara pengupahan
dan kinerja mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Maka jika pengupahan
berkurang menyebabkan kinerja menurun. Sebaliknya jika pengupahan bertambah
mengakibatkan kinerja juga meningkat.

Kata kunci : Perkebunan Kelapa Sawit, Hubungan antara Kinerja, PTPN VII



ABSTRACT

Correlation between Payment and Employee Performance
(a study of PTPN VII employees performance in Rejosari Natar, South Lampung)

By

Mei Riani

This study was intended to identify if there was any correlation between payment
and employee performance in PTPN VII Rejosari, Natar.
Chi-square method was conducted in this study to analyze and explain the causal
connection between variables via hypothesis testing. Causal connection is cause
and effect links among some variables. The data collection was conducted in
PTPN VII Rejosari, Natar; with the employees as participants, by applying
following treatments: 1) asking the participants to answer a set of questionnaire;
2) conducting an interview; 3) reviewing some literatures; 4) analyzing data.

From collected data, some findings were assembled and analyzed. On Chi Square
part, the value of Asymp. Sig. (2-sided) 0,348 was on > 0,05.. In other words, the
null hypothesis is declined as the initial hypothesis is accepted. Thus, it was
concluded that there is correlation between payment and working performance;
the higher the payment of an employee in the company, the better he/she works.
Moreover, if the salary or payment of employee is higher than the minimum
standard of income in Lampung, which is Rp. 1.973.798,00, then the performance
will be better.
Based on the limitations, it can be seen that the pearson chi-square value is almost
perfect which indicate a very strong correlation between payment and
performance in PTPN VII. It means, low payment will result in bad performance
of the employees while higher salary may boost their performance.

Key words: Palm oil plantation, correlation between performance, PTPN VII
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanaman kelapa sawit (elaeis guineensis jacq) merupakan salah satu tanaman

perkebunan di Indonesia yang memiliki masa depan yang cukup cerah. Kelapa

sawit bukanlah tanaman asli Indonesia, kedatangan kelapa sawit ke Indonesia

malah menambah komoditas ekspor di Indonesia. Kelapa sawit pertama kali

diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848, saat itu ada

4 batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mamitius dan Amsterdam lalu

ditanam di kebun Raya Bogor. Pada tahun 1911.Kelapa sawit mulai diusahakan

dan dibudidayakan secara komersial (Rutgers, 1922).

Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet.

Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya

perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa

sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh (Rutgers,

1922). Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan yang besar dan relatif

tahan terhadap krisis sehingga banyak hutan dan perkebunan tanaman lain

dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya perusahaan

perkebunan besar, banyak petani kecil yang mengusahakan bisnis menggiurkan

ini. Mereka dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar dari panen kelapa

sawit. Prospek kelapa sawit memang selalu terbuka lebar. Pasalnya, kebutuhan
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kelapa sawit sangat tinggi untuk berbagai keperluan sebagai penghasil minyak

masak, minyak industri, dan bahan bakar. Selain itu, kelapa sawit juga menjadi

bahan baku berbagai produk, seperti sabun, lilin, kosmetik, dan industri

pembuatan lembaran-lembaran timah. Oleh karena itu kelapa sawit pun semakin

menjadi primadona dan banyak PT maupun perorangan yang berlomba-lomba

dalam melakukan penanaman kelapa sawit.

Salah satu perusahaan yang memiliki fokus terhadap pengelolaan kelapa sawit

adalah PT Perkebunan Nusantara. PT Perkebunan Nusantara VII dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari

1996. Perusahaan BUMN ini merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X

(Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Proyek Pengembangan PT Perkebunan

XI (Persero) di Kabupaten Lahat, dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan

XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu. Penggabungan dari beberapa persero

tersebutlah dibangun PT Perkebunan Nusantara VII yang memiliki kantor yang

berpusat di Lampung serta memiliki perkebunan serta kantor anak cabang, salah

satunya adalah PT Perkebunan Nusantara Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan.

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya tanaman kelapa sawit, kini

harga kelapa sawit pun semakin menurun dari harga 2000/kg pada tahun 2014

menjadi 1500/kg pada tahun 2017 dikarnakan pengaruh harga dunia yang terus

menurun. Menurunnya harga kelapa sawit dan mahalnya harga pupuk kini

berdampak pada karyawan-karyawan disemua perusahaan-perusahaan perkebunan

kelapa sawit, salah satunya PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan.

Sehingga berdampak pada kinerja dan pengelolaan di PTPN VII Unit Rejosari,

Natar, Lampung Selatan. Dengan meningkatnya biaya produksi dalam
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pembudidayaan tanaman kelapa sawit berimbas kepada pengupahan karyawan

tetap dan pemberhentian para petani lepas atau buruh lepas yang bekerja dengan

upah harian. Dengan menurunnya upah karyawan tetap mengakibatkan karyawan-

karyawan mengalami penurunan kualitas kerja dan dampak dari pemulangan

buruh harian adalah kurangnya tenaga kerja dilapangan yang mengakibatkan

kurang terurusnya tanaman sawit yang membuat produksi buah kelapa sawit

menurun dan imbas akhir dari hal tersebut ialah semakin sulit perusahan

mendapatkan keuntungan dan akhirnya bangkrut atau gulung tikar.

Hal tersebut sangat berpengaruh kepada PT Perkebunan Nusantara VII Unit

Rejosari, Natar, Lampung Selatan. Dari fenomena yang sudah dijelaskan peneliti

tertarik dengan kejadian tersebut, maka mengakat judul penelitian ini berfokus

pada perkebunan kelapa sawit  yang sekarang ini harganya semakin menurun.

Dengan menurunnya  harga kelapa sawit, mengakibatkan berbagai masalah dalam

PTPN VII yang ada di Rejosari, Natar, Lampung Selatan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas penulis tertarik dengan adanya

masalah-masalah tersebut dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai

bagaimana hubungan antara pengupahan dengan kinerja karyawan yang ada di

PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan pasca terjadi berbagai masalah

seperti menurunnya harga hasil sawit dan ingin mengetahui lebih dalam

bagaimana kinerja para karyawan di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung

Selatan pasca menurunnya harga hasil sawit dan sedikitnya buah yang diperoleh.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai

berikut:

“Bagaimanakah hubungan antara pengupahan dengan kinerja karyawan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari

penelitian ini adalah menguji hubungan antara pengupahan dengan kinerja

karyawan PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan

sosiologi, khususnya sosiologi industri.

2. Secara praktis, untuk Memberikan masukan kepada pimpinan semua

perusahaan, agar tidak mengabaikan pengupahan kepada karyawan dan

membuat kebijakan yang berkaitan dengan system pengupahan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengupahan

1. Pengupahan

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1

berisikan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan

dilakukan.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, memberikan definisi upah

sebagai berikut, upah ialah suatu penerimaan dari suatu kerja berfungsi sebagai

jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produktifitas yang

dinyatakan dalam nilai atau bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan

Undang-Undang dan peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja

antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Selanjutnya upah (wages) yang

dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata usaha pegawai kantor atau

manajer lainnya. Upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang
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dibayar menurut lamanya jam kerja dan diberikan kepada mereka yang biasanya

tidak mempunyai jaminan untuk dipekerjakan secara terus-menerus. (Hadi

Purwono, 2003).

Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan pengupahan, antara lain:

1. Upah adalah harga yang harus dibayarkan untuk mereka yang

menyelenggarakan jasa jasa yang biasanya dibayarkan per jam,

perhari, per minggu, dalam ilmu ekonomi semua jenis kompensasi

untuk jasa jasa merupakan wages (Winardi, 1986).

2. Upah diartikan sebagai pembayaran dalam bentuk secara tunai

(Nawawi, 1998).

Dari berbagai definisi diatas, meskipun berbeda-beda namun artinya mempunyai

maksud yang sama, dapat diambil kesimpulan bahwa upah merupakan pengganti

jasa/pemberian imbalan kepada karyawan yang telah melaksanakan kewajiban

yaitu menyelesaikan pekerjaannya.

2. Syarat Upah

Syarat-syarat bagi suatu rencana dan sistem upah yang baik (Nitisemito, 1997)

antara lain :

1. Adil bagi pekerja dan pemimpin perusahaan, artinya karyawan jangan

dijadikan sebagai alat pemerasan dalam mengejar angka produksi

karyawan.



7

2. System upah sebaiknya bias mempunyai potensi untuk mendorong

semangat kerja karyawan dalam produktivitas kerja.

3. Selain upah dasar, perlu disediakan pula upah perangsang sebagai

imbalan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh karyawan.

4. System upah itu sebaiknya harus mudah dimengerti, artinya jangan

berbelit-belit sehingga karyawan akan sulit memahaminya.

3. Tingkatan Upah Karyawan

Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 2001 dan keputusan

Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2003, ada

dijelaskan mengenai tingkat upah yang diterima karyawan. Upah yang diterima

karyawan dibagi atas beberapa golongan yaitu:

1. Upah harian lepas

Upah yang diterima bila dalam satu hari kerja jika seorang melakukam

perkerjaan yang telah ditentukan. Orang yang bekerja dengan upah harian

lepas biasanya tidak terikat kerja kepada majikan (SPN, 2016).

2. Upah pegawai tetap

Upah yang diperoleh seorang berdasarkan jangka waktu yang telah

ditetapkan dengan jumlah yang diterimanya pun bersifat tetap seperti gaji

bulanan.
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3. Upah borongan

Upah yang diperoleh seseorang sesuai kesepakatan antara pekerja dengan

penyuruh (penyewa) dan besarnya upah yang diterima juga terhantung

kesepekatan diantara dua belah pihak, jenis perkerjaan yang telah

disepakati ini harus selesai dilakukan tanpa turut campur tangan dari pihak

penyewa.

4. Upah Honorarium

Upah yang diterima jika perkerjaan dilakukan dan sedangkan jumlahnya

tergantung dari kesepakatan pekerja dengan majikan. Orang yang

menerima upah honorium biasanya tidak terikat kerja dengan majikan.

Berdasarkan beberapa pengertian pengupahan yang dikemukakan oleh para ahli

dan dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan di PT. Perkebunan

Nusantara unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan, peneliti menyimpulkan bahwa

pengupahan merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada karyawan yang

bekerja di Perkebunan Nusantara VII unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

dengan suatu perjanjian yaitu pemberian imbalan/gaji perbulan.

B. Tinjauan Tentang Kinerja Karyawan

Kinerja berasal dari kata performance Sementara performance itu sendiri

diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan implementasi

dari perancanaan yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan
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oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan

kepentingan (Wibowo, 2007).

Dharma (2003) mengatakan, “Hampir semua cara pengukuran kinerja

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut” :

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran

kuantitatif melibatkan perhitungan  keluaran dari proses atau pelaksanaan

kegiatan.

2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ”tingkat kepuasan”, yaitu

seberapa baik penyelesaiannya. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya

dengan waktu yang direncanakan.

Mangkunegara (2009) mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja

pegawai, terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja, mengenal kekurangan dan tingkat

keseriusan, mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan

dengan karyawan itu sendiri, mengembangkan rencana tindakan untuk

menanggulangi penyebab kekurangan tersebut, melakukan rencan tindakan

tersebut, melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum,

mulai dari awal, apabila perlu. Bila langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan

dengan baik, maka kinerja yang karyawan dapat ditingkatkan.
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Setiap perusahaan sangat menginginkan karyawannya memiliki kemampuan

menghasilakn suatu kinerja yang tinggi. Hal ini sangat sulit dicapai apabila

karyawan yang bekerja di dalamnya merupakan orang orang yang tidak produktif.

Terkadang perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam  membedakan yang

mana karyawan yang produktif dan mana karyawan yang tidak produktif. Banyak

yang memandang karyawan adalah mesin pencetak uang sehingga perusahaan

lupa untuk memberikan perhatian dengan baik. Padahal karyawan itu sendiri

adalah sebuah investasi yang perlu untuk selalu dijaga agar dapat berproduksi

dengan sebaik mungkin.

Pada umumnya kinerja adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode

tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target, sasaran atau

kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Sedarmayanti (2007) kinerja terjemahan dari “performance” berarti:

a. Pencapaian/prestasi seorang berkenaan dengan tugas yang diberikan

kepadanya.

b. Hasil kerja seorang pekerja yaitu sebuah proses manajemen atau suatu

organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus

ditunjukkan buktinya secara kongkrit dan dapat diukur (dibandingkan

dengan standar yang telah ditentukan).

c. Kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai out come yang dihasilkan

dari suatu aktivitas tertentu selama kurun waktu tertentu pula.
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Konsep tentang kinerja diungkapkan oleh Dessler (1992) yang mendefinisikan

kinerja sebagai prestasi kerja yaitu perbandingan antara hasil kerja yang nyata

dengan standar kerja yang ditetapkan. Dengan demikian, kinerja memfokuskan

pada hasil kerjanya.

Menurut Dessler (1992), kinerja terdiri dari 3 langkah, pertama mendefinisikan

pekerjaan berarti memastikan bahwa atasan dengan bawahan sepakat dengan

tugas tugasnya dan standar jabatan. Kedua, menilai kinerja berarti

membandingkan kinerja aktual atasan dengan standar yang telah ditetapkan, dan

ini mencakup beberapa jenis tingkat penilaian. Ketiga, sesi umpan balik, berarti

kinerja dan kemajuan atasan dibahas dan rencana rencana dibuat untuk

perkembangan apasaja yang dituntut. Istilah kinerja sendiri berasal dari kata job

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja merupakan suatu fungsi dari

motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan  seseorang

seharusnya memiliki derajat kesedian dan tingkat kemampuan tertentu.

Menurut Mangkupawira (2011) kinerja adalah “kesediaan seseorang atau

kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai

dengan hasil seperti yang diharapkan. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak

berdiri sendiri tetapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan,

dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. Dengan

demikian kinerja pada dasarnya di tentukan oleh tiga hal yaitu kemampuan,

keinginan, dan lingkungan.”
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Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat, kinerja adalah sumber daya manusia

yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan yang berkaitan

erat dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan yang diberikan.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Para pemimpin organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara

karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya yang berada di bawah suatu

pengawasan. Dalam kinerja terdapat dua variable yang mempengaruhi kinerja

yaitu (Turwahyudin, 2009):

1. Variable individual adalah variable yang meliputi sikap, karakteristik, sifat

sifat fisik, minat dan motivasi, umur, pengalaman, jenis kelamin,

pendidikan, serta factor individual lainnya.

2. Variable situasional dapat dilihat dari factor fisik dan pekerjaan yaitu

metode kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik (penyinaran, temperatu.

Selain itu juga variable situasional dapat dilihat dari factor social dan

organisasi yang terdiri dari peraturan peraturan organisasi, sifat organisasi,

jenis latihan dan pengawasan, system upah dan lingkungan social.

Menurut model Partner-Lawyer Donnelly,eyc all (1994), kinerja individu pada

dasarnya di pengaruhi oleh factor factor :

1. Harapan mengenai imbalan

2. Dorongan

3. Persepsi terhadap tugas
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4. Imbalan internal dan eksternal

5. Kemampuan, kebutuhan dan sifat

6. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2002) beberapa factor yang

mempengaruhi kinerja Karyawan yaitu :

1. Kemampuan mereka

2. Motivasi

3. Dukungan yang diterima

4. Hubungan pegawai dengan organisasi

Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian

kinerja adalah output kerja karyawan yang dicapai dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan utama dari

organisasi tersebut dalam hal ini ialah PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung

Selatan.

D. Penilaian Kinerja Karyawan

Menurut Irawan (1997) berpendapat bahwa penilaian kinerja karyawan sangat

penting bagi organisasi maupun bagi karyawan. Penilaian kinerja adalah suatu

cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para karyawan dengan

serangkaian tolak ukur tertentu yang obyektif dan berkaitan langsung dengan

tugas seseorang dan dilkukan secara berkala.”

“Menurut Rivai (2004) bahwa penilaian kinerja mengacu pada suatu system

formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan
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mempengaruhi sifat sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil,

termasuk tingkat ketidakhadiran.”

Penilain kinerja untuk dapat menilai kinerja karyawan secara obyektif dan akurat

adalah dengan mengukur tingkat kinerja karyawan. Pengukuran kinerja dapat juga

berfungsi sebagai upaya mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk

mengarahkan upaya karyawan melalui serangkaian  prioritas tertentu, seperti

komunikasi.

Adapun penilaian kinerja itu adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas kerja, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode

yang ditentukan.

2. Kualitas kerja, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat syarat

kesesuaian dan kesiapannya.

3. Kreativitas, yaitu keaslian gagasan gagasan yang dimunculkan dan

tindakan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan

persoalan yang muncul.

4. Pengetahuan mengenai pekerjaan, yaitu luasnya pengetahuan tentang

pekerjaan dan keterampilan yang dimiliki.

5. Kerjasama, yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain sesama

anggota organisasi.

6. Inisiatif, yaitu semangat untuk mengerjakan tugas tugas baru.

7. Ketergantungan, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya  dalam hal kehadiran

dalam melaksanakan pekerjaan.
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8. Kualitas pribadi, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah

tamahan, dan integritas pribadi.(Turwahyudin, 2009).

E. Pengukuran Kinerja Karyawan

Sehubungan dengan ukuran penilaian prestasi kerja maka kinerja karyawan,

menurut Dharma (dalam Iswahyu Hartati, 2005), diukur dengan indicator

indicator sebagai berikut :

1. Kualitas kinerja

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:57) bahwa “Quality (kualitas) adalah

segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja

dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”.

Sedangkan menurut Wilson dan Heyel (1987:101) mengatakan bahwa “Quality of

work (kualitas kerja) menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawai dalam

melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian”.

Dari pendapat diatas, jelas bahwa kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan,

kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana

kegiatan dengan sesaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud

dengan kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya.

Yang dimaksud kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaannya
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2. Kuantitas Kinerja

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:56) bahwa “Quantity (kuantitas) adalah

segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan

dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”.

Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel (1987:101) mengatakan bahwa “Quantity

of Work (kuantitas kerja) adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang

pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja

pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.” Dengan demikian kuantitas kerja

dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah

banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan.

3. Ketepatan Waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan,

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu

yang tersedia untuk aktivitas lain.

Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam

menyelesaikan tugas dan pekerjaan., yaitu meliputi kesesuaian produksi kegiatan

dengan acuan ketentuan yang berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan

maupun rencana organisasi.
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F. Dimensi Kinerja Karyawan

Hal-hal yang termasuk dalam dimensi kinerja karyawan ialah:

1. Kinerja Tugas

Kinerja tugas melibatkan pola perilaku yang secara langsung terlibat dalam

produksi barang/jasa, atau kegiatan yang memberikan dukungan langsung

bagi proses inti teknis organisasi (Kahya: 2009).

2. Diluar Kinerja Perseorangan

Terjadi ketika rekan kerja satu sama lain membantu diluar persyaratan kerja

baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga meningkatkan kinerja

individu dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kelompok dan fungsi

organisasi (Settoon,&Mossholder, 2002 dalam Bowler&Brass: 2006).

3. Diluar Kinerja Kelompok

Didefinisikan sebagai “kinerja yang mendukung lingkungan social dan

psikologis dimana task performance terjadi (Organ, 1997 dalam Yones.et.al:

2010).

4. Dedikasi Terhadap Tugas

Usaha ekstra yang melebihi peran penerima menunjukan dedikasi terhadap

pekerjan itu (Kahya: 2009).
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G. Hubungan Antara Pengupahan Dengan Kinerja Karyawan

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pengupahan adalah karyawan maupun

buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

pengusaha atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan Perundang Undangan.

Upah juga merupakan suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dan pemberi jasa

kepada penerima jasa, dan sebagai faktor yang penting dalam upaya

meningkatkan kinerja karyawan dan sebagai perangsang dalam mendorong

karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan pemberian pengupahan

diharapkan para tenaga kerja dapat lebih produktif dan mempunyai tanggung

jawab penuh terhadap tugasnya, sehingga target volume produksi suatu

perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya tenaga kerja dan pihak

perusahaan akan dapat terjalin hubungan yang baik, sehingga seluruh tenaga

kerjanya akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya.

Setiap tenaga kerja mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah guna memenuhi

kebutuhan hidupnya, dengan terpenuhinya kebutuhan karyawan maka akan

tercipta suasana kerja yang menyenangkan dilingkungan perusahaan. Mengingat

karyawan merupakan factor yang terpenting dalam pelaksanaan proses produksi

maka diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan keahlian demi

kelangsungan hidup perusahaan.
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H. Penelitian Terdahulu

Pengaruh Upah Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Cv.

Aji Bali Jayawijaya Surakarta

Penelitian ini di uji oleh Mahasiswa Lilik Khoiriyah dari Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah

pendekatan secara kuantitatif dengan metode chi-square table. Pertanyaan yang

tercamtum dalam penelitian ini ialah : Adakah pengaruh upah terhadap kinerja

karyawan ?; Adakah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ?;

Adakah pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan ?

I. Kerangka Berpikir

Pengupahan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hal

ketenagakerjaan bahkan apabila tidak professional dalam menangani, tidak jarang

akan menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja, unjuk

rasa, dan juga menurunnya suatu kinerja pada karyawan. Penanganan pengupahan

ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga

aspek hukum yang menjadi suatu dasar tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan

dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar sesuai dengan

regulasi pemerintah, oleh sebab itu untuk menangani pengupahan secara

professional mutlak memerlukan pemahaman kinerja aspek tersebut secara benar.
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Dalam ketenagakerjaan, pengupahan akan sangat berperan penting dalam baik

atau tidaknya kinerja karyawan, karena apabila pengupahan dalam

ketenagakerjaan dilakukan secara benar dan professional maka pengaruhnya

sangat baik untuk suatu kinerja yang dihasilkan oleh karyawan.

Dari uraian diatas, akan dijelaskan kerangka pemikiran bagaimana hubungan

antara pengupahan dengan kinerja karyawan.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran
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J. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan maalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori. Dari pengertian diatas, maka dapat dijabarkan

hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Ada hubungan antara pengupahan dengan kinerja karyawan.

Ho: Tidak ada hubungan  antara pengupahan dengan kinerja karyawan.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian harus dilakukan dengan cara-cara

yang ilmiah, rasional, empiris dan sistematis. (Sugiyono, 2014)

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian chi-square, dimana peneliti

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian

hipotesis. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dengan

demikian, penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara variable independen

terhadap variable dependen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil penelitian di PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung

Selatan, natar. Tepatnya yaitu di JL. Raya, No. 71 A, Pewa, Kebun Rejosari,

Natar, Lampung Selatan, Muara Putih, Natar, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35362, Indonesia. Wilayahnya memiliki luas lahan yaitu 4.900 Ha.

Yang berbatasan dengan Desa Halangan Ratu dan Desa Negeri Ulangan
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Kecamatan Negri Katon Kab.Pesawaran pada bagian utara, Desa Negara Ratu

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Tanjungrejo Kecamatan

Negeri Katon Kab. Peswaran pada bagian selatan, Desa Tanjung Rejo Kecamatan

Negri Katon Kab.Pesawaran pada bagian barat, Desa Candimas, Desa Bumisari,

Desa Negara Ratu Kec.Natar Kabupaten Lampung Selatan pada bagian timur.

Alasan memilih lokasi ini karna di PT Perkebunan Nusantara VII Unit Rejosari,

Natar, Lampung Selatan terdapat bergai masalah kinerja karyawan yang

disebabkan oleh pengupahan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi penelitian

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri

cirinya akan diduga. Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat

hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari (Singarimbun dan Effendi,

1989). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan baik yang harian lepas,

karyawan tetap, borongan maupun honor di PTPN VII Rejosari, Natar, Lampung

Selatan, Natar. Dapat dilihat jumlah keseluruhan pekerja pada tabel 1:
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Tabel 1. Jumlah keseluruhan pekerja PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung
Selatan

Bidang Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

1 Pegawai Tetap 223 42,3
2 Harian Lepas 89 16,81
3 Borongan 64 12,14
4 Honor 151 28,65

Total 527 100
Sumber : humas PTPN VII unit Rejosari Natar, Lampung Selatan, 2017.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan PTPN VII Rejosari, Natar,

Lampung Selatan, Natar. Teknik pengambilan sampel dengan menetapkan jumlah

kuota atau quorum responden tertentu minimal 10% dari populasi yang memiliki

identitas/ciri data yang dikehendaki/ yang diperlukan/ yang diinginkan.

Sedangkan jumlah karyawan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan disemua jenis bidang adalah 527 orang pada table 2 dengan

rincian sebagai berikut:
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Tabel 2. Jumlah populasi sampel pekerja PTPN VII unit Rejosari, Natar,
Lampung Selatan sebanyak 10%

Bidang Jumlah (Jiwa) Persentase (%)

1 Pegawai Tetap 22 41,5
2 Harian Lepas 9 16,9
3 Borongan 7 13,2
4 Honor 15 28,3

Total 53 100
Sumber : Data Tabel excel,2007

D. Definisi Konseptual

1. Pengupahan

Berdasarkan beberapa pengertian pengupahan yang dikemukakan oleh para ahli

dan dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan di PT. Perkebunan

Nusantara unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan, peneliti menyimpulkan bahwa

pengupahan merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada karyawan yang

bekerja di Perkebunan Nusantara VII unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

dengan suatu perjanjian yaitu pemberian imbalan/gaji perbulan.

2. Kinerja Karyawan

Kinerja berasal dari kata performance Sementara performance itu sendiri

diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan implementasi

dari perancanaan yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan

oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan

kepentingan (Wibowo, 2007).
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E. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Menurut Singarimbun Dan Effendi (1989) , definisi operasional adalah unsur

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable.

Dengan adanya definisi operasional ini dapat membantu peneliti lain yang ingin

menggunakan variable yang sama. Dengan adanya definisi operasional maka

pembahasan tidak akan meluas.

Definisi operasional dan indicator variable dalam penelitian ini adalah:

1. Pengupahan (X)

Indikator dalam pengupahan yang digunakan adalah:

a) upah harian lepas

b)upah pegawai tetap

c) upah borongan

d)upah honorarium

2. Kinerja karyawan (Y)

Indikator pada variable kinerja karyawan dapat dilihat dari:

a) Kuantitas hasil kerja

b) Kualitas hasil kerja

c) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data

yang relevan, akurat dan reliable. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan

dengan cara :

1. Menyebar Kuesioner

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan

tertulis dengan menyertakan alternative jawaban pilihan ganda untuk

mempermudah dalam melakukan analisis dan menghindari bias jawaban.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui informasi dari responden yang

tidak dapat dijelaskan dengan kuesioner. Wawancara ini dilakukan untuk

mengetahui informasi secara lebih mendalam dan komprehensif.

3. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data penggalian informasi yang

diambil dari buku-buku yang relevan dan artikel-artikel yang menyangkut dengan

judul yang diangkat.
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G. Teknik Pengolahan Data

Beberapa tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Tahap editing

Tahap editing dalam penelitian ini berarti proses pemeriksaan kembali alat

pengumpul data (kuesioner) apabila terdapat hal yang salah atau meragukan, hal

ini menyangkut :

a. Lengkapnya pengisian

b. Kejelasan jawaban

c. Konsistensi antar jawaban

d. Relevansi jawaban

e. Keseragaman satuan data

2. Tahap koding

Dalam tahapan ini jawaban-jawaban responden diklasifikasikan menurut macam-

macam jenisnya, kemudian untuk lebih memperjelas dalam melihat kategori data

tersebut dibuat table frekuensi.

3. Tahap Tabulasi

Pada tahap tabulasi data dimasukkan kedalam tabel sesuai dengan kategorinya

masing-masing sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dibaca dan dipahami.
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4. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi bertujuan untuk memberi penafsiran data yang telah

dimasukkan kedalam tabel dengan maksud memudahkan pemahaman dari data

yang ditampilkan berupa tulisan sehingga dapat dicari makna yang lebih luas

dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dari data lain.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupaka proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah

dipahami dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik.

Fungsi pokok analisa data yaitu menyederhanakan data penelitian yang amat besar

jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk

dipahami (Singarimbun & Effendi, 1989).

1. Analisis Chi-Square (Chi Kuadrat)

Pengujian hipotesis perbedaan frekuensi dapat dilakukan dengan Chi Kuadrat,

yaitu untuk menguji apakah frekuensi yang terdapat pada masing-masing sampel

berbeda signifikan atau hanya kesalahan pengambilan sampel. Rumus Chi

Kuadrat (Chi-Square), adalah :
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Keterangan :

x2 : Chi kuadrat
fo : frekuensi yang diperoleh
fh : frekuensi yang diharapkan
Σ : sigma



IV.    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Perkebunan Nusantara VII Rejosari,

Natar, Lampung Selatan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII merupakan

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dibidang agrobisnis

dan agroindustri. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII

di bentuk  berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 1996 tanggal 14

Februari 1996 dan pendirian perseroan tersebut olrh Notaris Harun Kamil S.H

sesuai Akte Notaris Nomor : 40 tanggal 11 Maret 1996 yang merupakan

penggabungan dari PT Perkebunan X ( Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero),

Eks Proyek PT Perkebunan XI (Persero) di Lahat dan Eks Proyek Perkebunan

XXIII (Persero) di Bengkulu. Akte pendirian perusahaan tersebut telah diubah

oleh Akte Notaris Nomor : 08 tanggal 11 Oktober 2002 dengan Notaris Sri

Rahayu Hadi Prasetyo, S.H.

Perubahan ini telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak

Azasi Republik Indonesia Nomor : C-20863 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25

Oktober 2002, serta telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tanggal 18 Februari 2003, tambahan No. 1365/2003. PT.

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Rejosari, Natar, Lampung Selatan
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termasuk dalam manajemen DISTRIK WAY SEKAMPUNG (DSKP).  Pada

awalnya yang merupakan perkebunan tanaman karet dan pabrik sheet milik

Negara Belanda dan diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia sekitar awal

November 1957 dan kemudian dinasionalisasi pada tahun tersebut. Pada tahun

1966 sampai 1973, bank dunia memberikan bantuan kredit sehingga perusahaan

dapat mengembangkan usaha dan melaksanakan konversi dengan beberapa

tanaman komoditas antara karet, kelapa hibrida, kakao dan kelapa sawit.

Secara sejarahnya PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan telah mengalami perubahan – perubahan :

 Tahun 1916, adalah perkebunan yang pertama didirikan oleh Belanda baik

dari membuka lahan sampai mendirikan pabrik.

 Tahun 1924 – 1945, perkebunan telah dikuasai oleh pemerintahan Jepang.

 Tahun 1945 – 1948, perkebunan pindah alih dikuasai oleh pemerintah

Indonesia.

 Tahun 1948 – 1958, kembali dikuasai oleh pemerintahan Belanda.

 Tahun 1958 – 1963, dikuasai oleh Indonesia dan berganti nama

Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Sumatera Selatan.

 Tahun 1963 – 1968, PPN pun kembali berubah nama menjadi PPN Aneka

Tanaman dengan direksi di Medan.

 Tahyn 1968 – 1980, PPNAT berubah menjadi PNP X (Perusahaan Negara

Perkebunan X).

 Dari juni 1980 – 1994, berubah menjadi PTP X (Persero) dengan kantor

direksi di Bandar Lampung dan Merupakan BUMN.
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 Pada tahun 1994, atas kebijakan pemerintah PTPX dan PTP XXI berubah

kembali nama dan bergabung menjadi PTPN VII hingga sampai sekarang.

Saat ini PT Perkebunan Nusantara VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

mengelola lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 4.984, 41 Ha sesuai Surat No. 16

No. register 08.02.14.31.2.00016 tanggal 19 Mei 1997 & 1 Unit Pabrik

Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) berkapasitas 30 ton TBS/jam yang di bangun

tahiun 1990 (nonaktif).

B. Letak Geografis, Kondisi Agroklimat dan Tanah

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

terletak di Desa Rejosari, Natar, Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Kabupaten

lampung Selatan, Provinsi Lampung yang berjarak kurang lebih 28 Km sebelah

utara kota Bandar Lampung. Jenis tanah perkebunan kelapa sawit di Unit

Rejosari, Natar, Lampung Selatan sebagian besar merupakan tanah Podsolik

Merah Kuning (PMK) dan sisanya tanah alluvial. Wilayah perkebunan PTPN VII

memiliki topografi datar dan bergelombang sedikit berbukit yang berada pada

ketinggian rata-rata 126 meter di atas permukaan laut. Tanah perkebunan kelapa

sawit ini umumnya tanah liat berpasir dan memiliki solum tanah 20-200 cm.

Curah hujan di PT Perkebunan Nusantara Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

berkisar 1500 – 2100 mm pertahun dengan hari hujan 77 -122 hari pertahun dan

bulan kering 3-4 bulannya pertahun. PT Perkebunan Nusantara VII Unit Rejosari,

Natar, Lampung Selatan berbatasan dengan desa-desa yang mengelilingi unit

usaha. Sebelah Utara berbatasan dengan Branti, Desa Halangan Ratu, Pejambon,
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Kertosari, Tugu Sari. Sebelah Selatan berbatasan dengan Simbar, Tanjung Rejo,

Titirante Rejosari, Natar, Lampung Selatan, Suka Bandung, dan Suka Banjar.

Sebelah Barat berbatasan dengan Gurunangi, dab Gedong Tataan. Sebelah Timur

berbatasan dengan Bumi Sari, Sido Harjo, dan Natar.

C. Tata Letak

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari, Natar, Lampung

Selatan memiliki lima bangunan utama dalam mengontrol, memproduksi dan

mengolah kelapa sawit. Bangunan tersebut adalah kantor sentral, gudang, bengkel,

laboratorium, dan bangunan untuk pengolahan kelapa sawit.

Kantor sentral terletak pada bagian depan jalan utama pengangkutan TBS

(Tanaman Buah Segar) dari pintu masuk jalan raya. Di dalam kantor sentral

terdapat beberapa ruangan yang merupakan tempat kerja staff karyawan. Di

belakang kantor sentral terdapat gudang yang berisikan alat-alat pemanenan,

perawatan, sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan untuk tanaman

kelapa sawit. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan memiliki kantor cabang atau biasa di sebut kantor afdeing yang

tersebar pada setiap aeral lahan. Setiap afdeling memiliki areal lahan yang

berdasarkan pembagiaan luas areal. Kantor afdeling I terletak sebelah barat dari

kantor sentral. Kantor afdeling II dan III terletak pada sebelah utara dari kantor

sentral, Kantor Afedling IV terletak sebelah timur dari kantor sentral, sedangkan

kantor afdeling V terpisah jauh yakni berada di sebelah selatan. Fungsi kantor

afdeling adalah sebagai tempat pusat administrasi dan mengontrol semua proses
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kegiatan dalam mengelola lahan kelapa sawit yang ada pada aeral masing-masing

afdeling.

D. Visi dan Misi

1. Visi Perusahaan

Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan

agribisnis & agroindustri yang tangguh dan berkarakter global.

2. Misi Perusahaan

Misi Perusahaan yakni :

1. Menjalankan usaha agibisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa

sawit, teh, dan tebu.

2. Mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke integrasi

vertical.

3. Menggunakan teknologi budidaya dan proses yang efisien dan akrab

lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk pasar domestic

maupun internasional.

4. Memperhatikan kepentingan shareholders dan stakeholders, khususnya

pekerja, mitra petani, pemasok, dan mitra usaha untuk bersama-sama mewujudkan

daya saing guna menumbuh kembangkan perusahaan.
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E. Organisasi

Struktur Organisasi adalah merupakan kerangka atau susunan organisasi dengan

kontak atau garis yang disusun menurut kedudukan dan fungsinya. Tujuan system

pengorganisasian adalah memudahkan pembagian kerja dan pelaksanaan

koordinasi sentralisasi wewenang dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang

dilimpahkan dalam organisasi. PTPN VII (Persero) Unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara dan memiliki

structural yang kompleks. PTPN VII (Persero) Unit Rejosari, Natar, Lampung

Selatan dipimpin oleh Manager dan di bantu oleh Sinka Teknik dan pengolahan,

Sinka Tanaman, Sinka Kemitraan, dan Sinka TUK. Masing-masing sinka tersebut

menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatannya.

Untuk pekerjaan teknis dilapang terutama berkaitan dengan pembibitan

penanaman, pemeliharaan hingga panen dipimpin oleh Sinder Kepala Tanaman

dan untuk setiap afdeling dipimpin oleh Sinder afdeling. Dan semua pekerja

dilapang di pantau oleh mandor besar afdeling.

1. Sinder Kepala Tanaman (Sinka Tanaman)

Tugas pokok Sinka Tanaman adalah sebagai berikut.

a. Menerima rencana kerja harian dalam pengelolaan tanaman.

b. Mengawasi pelaksanaan panen dalam rangka penggalian produksi tandan

buah segar.
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c. Mengawasi waktu kerja dan memantau penggunaan tenaga kerja oleh tiap-

tiap afdeling.

d. Memeriksa dan mengesahkan administrasi tanaman.

2. Sinder Afdeling

Tugas pokok Sinder afdeling adalah sebagai berikut :

a. Membuat rencana kerja harian dalam pengelolaan kebun.

b. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan mandor pemeliharaan, mandor

panen, mandor sensus, mandor petugas mutu panen, dan krani afdeling yang di

koordinasi oleh mandor besar.

c. Memberikan pengarahan bawahan tentang pelaksanaan pekerjaan.

3. Mandor Besar Afdeling

Tugas pokok Mandor Besar afdeling adalah sebagai berikut :

a. Membantu Sinder Afdeling menyusun rencana kerja harian di afdeling.

b. Melaksanaan fungsi-fungsi manajemen (PDCA) secara rutin.

c. Membantu SINDER Afdeling dalam mengkoordinir kegiatan para mandor

yang dibawahinya baik pelaksanaan pemeliharaan maupun pelaksanaan panen

dalam rangka penggalian produksi TBS.

d. Melaporkan prestasi kerja pada atasan langsung, termasuk kelancaran dan

hambatan yang ditemui.
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4. Krani

Kerani panen mempunyai tugas dan kewajiban terhadap panen sebagai berikut :

a. Memeriksa dan menghitung setiap TBS yang sudah diletakan di TPH,

mencakup jumlah dan kualitas buah. Buah dicatat pada “buku penerimaan

buah” dan tidak diperkenankan dicatat pada buku lainnya.

b. Semua TBS diperiksa dan setiap buah mentah ditulis, buah mentah harus

didenda tetapi tetap dihitung sebagai pendapatan.

c. Setiap hari mengisi buku notes potong buah setelah kerja panen selesai.

d. Setiap hari mengecek buah restan dan melaporkannya kepada Kepala

Mandor atau Kepala Afdeling.

e. Setiap hari mengisi Laporan Potong Buah.

f. Mengisi buku mutu buah dan membuat laporan produksi harian.

g. Setiap hari bersama-sama mandor panen membuat daftar premi panen untuk

setiap pemanen.



STRUKTUR ORGANISASI PTPN VII UNIT USAHA REJOSARI

Manajer

Sinka Tanaman Sinka TP
(Teknik dan Pengolahan) Sinka Kemitraan

Sinka TUK
(Tata Usaha dan Keuangan)

Sinder Quality Control Sinder Afdeling I Sinder Teknik Sinder Kemitraan Sinder TUK

Krani Kemitraan

Sinder Afdeling I

Sinder Afdeling I

Sinder Pengolahan I

Sinder Pengolahan II

Mandor Kemitraan

Krani Kemitraan

Sinder SDM dan Umum

Krani Kemitraan Sinder Afdeling I

Sinder Afdeling I

Gambar 2. Struktur Organisasi PTPN VII Unit Usaha Rejosari
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F. Ketenagakerjaan

1. Jumlah Pekerja

PT. Perkebunan Nusantara Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan memiliki

jumlah pekerja sebanyak 527 pekerja. Keberadaan perusahaan PT. Perkebunan

Nusantara (Persero) Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan merupakan sumber

penyedia lapangan kerja dan harapan kesejahteraan bagi tidak kurang 2.091 orang

pekerja dan batihnya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

PT. Perkebunan Nusantara Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan memiliki

sumber daya manusia yang kopeten. Dengan penempatan pekerja dibidang

masing-masing dan penyeleksian yang ketat agar dapat menjadi pegawai tetap

menjadikan sumber daya manusia yang siap berkompetisi dibidang masing-

masing.

Manajemen membawahi semua pekerja dengan komposisi SDM berdasarkan

pendidikan sebagai berikut :
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Tabel 3. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah (orang)
1 S2 1
2 S1 15

3 Diploma 10

4 SLTA 156

5 SLTP 37

6 SD 308

Sumber : PTPN VII (Persero) Unit Rejoasari, 2017.

Berdasarkan data dan table 3 mayoritas pekerja PTPN VII unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan adalah  Sekolah Dasar dengan jumlah pekerja sebesar 308

orang.  Namun masih ada juga pekerja yang memiliki pendidikan hingga strata 1

bahkan hingga strata 2. Jumlah karyawan yang mengenyam pendidikan hingga

perguruan tinggi berturut-turut adalah strata ! sebanyak 15 orang dan strata 2

sebanyak 1 orang. Dari total semua pekerja yaitu 527 terdapat 223 pekerja tetap

yang terbagi pada bidang-bidang pendidikan yang berbeda-beda. Untuk

pendidikan strata 1 dan seterusnya mayoritas masuk melalui seleksi tes sedangkan

yang memiliki pendidikan sekolah menengah pertama hingga sekolah dasar

melalui pengangkatan pengapdian. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin di

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

untuk tenaga pria sebanyak 497 orang dan tenaga perempuan sebanyak 30 orang.

3. Jam Kerja

Karyawan PT. Perkebunan Nusantara Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

bekerja dari hari Senin dan Sabtu di mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WIB.

Kemudian istirahat selama dua jam dan jam kerja di mulai pukul 14.00 hingga

16.00 WIB.
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G. Keadaan Pertanaman

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

memiliki lahan HGU seluas 4.984,41 ha sesuai surat No. 16 No. register

08.02.14.31.2.00016 tanggal 9 Mei 1997. Areal tanaman seluas 4.881 ha yang

terdiri dari 5 (lima) afdeling dengan total luas TM seluas 4.875 Ha.

Gambar 3.Peta lokasi PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Rseponden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PTPN VII Unit Rejosari,

Natar, Lampung Selatan baik pria maupun wanita. Pada awalnya jumlah seluruh

karyawan  527 orang. Namun setelah dilakukan survei lokasi dengan merujuk

pada sampel penelitian, peneliti mengambil 10% dari jumlah karyawan. Sehingga

jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 53 orang. Selanjutnya untuk

memperoleh gambaran jelas mengenai responden tersebut, berikut akan

dideskripsikan identitas responden menurut jenis kelamin, pendidikan, status

pekerjaan, jabatan dan masa kerja responden.

Selanjutnya dari data tersebut kita dapat mengetahui hubungan antara pengupahan

dan kinerja karyawan PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan. Kita

dapat menghubungkan antar pengupahan dan masa kerja karyawan.

1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden menurut jenis kelamin, yang merujuk dari

pengambilan sampel 10% dari jumlah keseluruhan pekerja dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :
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Tabel 4. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

Laki-laki 40 75,5

Perempuan 13 24,5

Total 53 100,0

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa karyawan PTPN VII Unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan secara responden didapatkan lebih banyak pria dari pada jumlah

karyawan wanita. Karyawan pria jumlahnya sebanyak 40 orang (75,5%) dan

jumlah karyawan wanita dengan jumlah 13 orang (24,5%). Dengan jumlah

tersebut telah mencakup 10% dari sample yang diambil. Dapat dilihat pula

meskipun pekerjaan di PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung selatan mayoritas

diisi oleh laki-laki tetapi tetap ada pekerja perempuan yang meskipun itu hanya

8% saja.

Gambar 4. Bar frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden.
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2. Identitas Responden menurut Pendidikan

Ukuran ilmu pengetahuan ini dapat dilihat dari jenjang pendidikan formal yang

pernah ditempuh oleh para karyawan/responden. Berikut ini akan ditampilkan

tabel yang akan menggambarkan jenjang pendidikan responden.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden
Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%)

Tamat SD 4 7,6

Tamat SMP 6 11,3

Tamat SMA 39 73,6

Tamat perguruan tinggi 4 7,5

Total 53 100,0

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa pendidikan tingkat SMA memiliki jumlah

yang paling banyak yakni sebesar 39 orang atau 73,6 %. Namum demikian jumlah

yang tamat SD juga paling sedikit yaitu 4 orang atau 7,6%. Dari data tersebut

dapat diketahui bahwa 81,1% pekerja didalam PTPN VII unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan adalah tamatan Sekolah Menengah Atas dengan persentase

73,6% hanya SMA dan selebihnya melanjutkan keperguruan tinggi negri. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa pekerja PTPN VII unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan memiliki persentase pendidikan yang tinggi. Persentase yang

tinggi ini dapat menunjang kinerja para pekerja untuk menjadi lebih aktif dan

kreatif dengan ide-ide yang dapat memajukan PTPN VII unit Rejosari, Natar,

Lampung Selatan. Dengan pendidikan yang cukup tinggi ini pula para karyawan



46

PTPN VII unit Rejosari dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta

yang ada di Lampung dan sekitarnya.

3. Status Pekerjaan Responden

Status karyawan di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

mempengaruhi dalam pendapatan responden. Berikut ini akan ditampilkan tabel

yang akan menggambarkan status pekerjaan yang dimiliki responden sebagai

berikut :

Tabel 6. Status Pekerjaan Responden
Status Pekerjaan Frekuensi Persentase (%)

Pegawai Tetap 22 41,5

Harian Lepas 9 16,9

Borongan 7 13,2

Honor 15 28,3

Total 53 100

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa status pekerjaan pegawai tetap memiliki

jumlah yang paling banyak yakni sebesar 41,5 % yang didapati saat turun lapang

dan jumlah paling sedikit adalah pekerja borongan sebesar 13,2%. Namun dengan

adanya pegawai tidak tetap seperti honorer, pekerja borongan, dan  pekerja harian

lepas dapat membantu pekerjaan para pegawai tetap yang berjumlah kurang lebih

41%. Untuk menjadi pegawai tetap di BUMN khususnya PTPN VII unit Rejosari,

Natar, Lampung Selatan dibutuh kan tes yang pembukaan tes tersebut tidak



47

menentu waktu pelaksanaannya. Sedangkan untuk pekerja honorer ada jalur

pengangkatan melalui jalur pengabdian yang juga tidak pasti pelaksanaannya.

4. Jabatan Responden

Jabatan status karyawan di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

mempengaruhi dalam pendapatan responden. Berikut ini akan ditampilkan tabel

yang akan menggambarkan jabatan yang dimiliki responden sebagai berikut :

Tabel 7. Status Jabatan Responden
Jabatan Frekuensi Persentase (%)

Krani 13 24,5

Sinder 4 7,5

Mandor 22 41,5

Tidak Ada Jabatan 14 26,5

Total 53 100,0

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa status jabatan Mandor memiliki jumlah

yang paling banyak yakni sebesar 41,5 % yang didapati saat turun lapang dan

jumlah paling sedikit adalah Sinder sebesar 7,5%. Sampel yang diambil adalah

sampel dari masing-masing bidang, dari 22 mandor mencakup dari mandor

kepala, mandor pabrik dan mandor panen. Begitupun juga krani, mencakup dari

krani produksi, krani kepala, dan krani lainnya. Krani adalah jabatan dimana

yang dipertunjukan sebagai pengawas dan pengecekan. Sedangkan Sinder
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adalah yang Membantu Sinder afdeling untuk membuat rencana kerja harian

dalam perkebunan serta mengawasi pekerjaan dalam luasan areal tertentu.

5. Masa Kerja Responden

Masa kerja responden di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

mempengaruhi dalam pendapatannya. Berikut ini akan ditampilkan tabel yang

akan menggambarkan masa kerja yang dimiliki responden sebagai berikut :

Tabel 8. Masa Kerja Responden

Masa Kerja Frekuensi Persentase (%)

0-5 tahun 3 5,7

5-10 tahun 9 17

10-15 tahun 10 18,9

15-10 tahun 7 13,2

> 20 tahun 24 45,3

Total 53 100,0

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa masa kerja responden paling lama yakni

sebesar 45,3 % selama lebih dari 20 tahun yang didapati saat turun lapang dan

jumlah paling sedikit adalah 0 sampai 5 tahun sebesar 5,7 %, dan diketahui bahwa

masa kerja responden paling lama berikutnya adalah 15 – 20 tahun yakni sebesar

13,2 %. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pekerja di PTPN VII unit Rejosari,

Natar, Lampung Selatan memiliki loyalitas yang besar terhadap perusahaan karna

bekerja selama lebih dari 20 tahun. Para pegawai tetap yang memiliki pendidikan

rendah yang terdapat pada tabel 8 adalah yang memiliki masa kerja yang lama
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dengan kriteria tertentu seperti masa kerja yang sudah lebih dari 15 tahun dan

memiliki kinerja yang terus membaik tiap tahunnya.

B. Pendapatan Responden

1. Pendapatn Pokok Responden

Pendapatan responden di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

berikut ini akan ditampilkan tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Pendapatan Pokok Responden
Pendapatan Frekuensi Persentase (%)

Rp 500.000,00 – Rp 1.500.000,00 8 15,1

Rp 1.500.000,00–Rp 3.000.000,00 29 54,7

Rp 3.000.000,00 – Rp 6.000.000,00 15 28,3

> Rp 9.000.000,00 1 1,9

Total 53 100

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa pendapatan responden paling tinggi yakni

sebesar 54,7 %  gaji sebesar Rp 1.500.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 yang

didapati saat turun lapang dan jumlah paling sedikit adalah lebih dari Rp

9.000.000,00 tahun sebesar 1,9 %. Untuk pendapatan Rp 6.000.000,00 sampai Rp

9.000.000,00 tidak ada responden yang memiliki pendapatan sebesar tersebut dan

data tersebut adalah data pendapatan pokok dan pendapatan sampingan para

responden. Dan berdasarkan hasil wawancara mayoritas pendapatan yang diterima

berkisar Rp 1.500.000,sampai Rp 3.000.000,00 tetapi tidak sedikit juga karyawan
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tetap yang memiliki hutang koperasi dan gaji setiap bulannya harus dipotong.

Sedangkan umr untuk Lampung Selatan  Rp 1.973.798,00 mengikuti umr provinsi

Lampung, itu membuktikan bahwa pendapatan karyawan PTPN VII unit Rejosari,

Natar, Lampung Selatan 82% berada diatas umr provinsi Lampung dan kabupaten

Lampung selatan itu sendiri.

2. Pendapatan Tambahan Responden

Berdasarkan hasil penelitian, berikut akan dijelaskan tanggapan responden dilihat

dari sudut pendapatan tambahan dan total pendpatan responden yang sudah

dilakukan survey sebelumnya dan seleksi menurut sampel di PTPN VII Unit

Rejosari, Natar, Lampung Selatan:

a. Pekerjaan Sampingan Responden

Setelah dilakukan survey dan menyebarkan kuisioner didapatlah data para pekerja

yang memiliki usaha/pekerjaan sampingan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 10. Pekerjaan sampingan karyawan
No Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase

1 Warung atau Toko 4 16,67%

2 Berkebun atau berladang 13 54,1%

3 Beternak 6 25%

4 Rt/Keamanan/Aparat Desa/Tokoh

Agama
1 4,3%

Total 24 100%

Sumber : Data Primer 2018.
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Berdasarkan date tabel 10 diketahui pekerjaan sampingan yang paling banyak

adalah berkebun dan berladang yaitu sebanyak 13 orang dan apabila

dipersentasekan menjadi 54,1%. Lalu pekerjaan sampingan berikutnya yang

cukup banyak adalah beternak dengan jumlah 6 orang atau apabila

dipersentasekan menjadi 25%. Dapat ditarik kesimpulan dari tabel tersebut,

pekerjaan tambahan para pekerja masih mencakup bidang pertanian yang artinya

pekerjaan tambahan merak tidak jauh berbeda dari pekerjaan mereka di PTPN VII

unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan.

Dengan keadaan area PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan yang

cukup luas para pekerja dapat memilih pekerjaan berkebun, berladang dan

beternak dengan mudah karna tersedianya area yang luas tersebut. Untuk

berladang para pekerja dapat menggunakan area yang tersisa pada sela-sela

tanaman dengan menggunakan metode tumpang sari. Sedangkan untuk beternak

para pekerja daoat menyebarkan ternaknya pada jam-jam tertentu untuk makan

disekitar area PTPN VII unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan. Hal tersebut

menimbulkan simbiosis yang baik antara pekerja dan perusahan karna ternak yang

memakan rumput-rumput liar yang mengganggu dan menjadi inang sementara

penyakit, serta kotoran hewan ternak yang dapat menjadi pupuk tambakhan bagi

tanaman inti. Dari data tabel 10 diketahui pula bahwa seluruh responden tidak

semuanya memiliki pekerjaan tambahan, dari total 53 responden hanya ada 24

responden yang memiliki pekerjaan tambahan. Dapat disimpulkan bahwa 29

pekerja tidak memiliki penghasilan tambahaan diluar penghasilan dari bekerja

pada PTPN VII unit Rejosari.
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b. Pendapatan Sampingan Responden

Setelah dilakukan survey dan menyebarkan kuisioner didapatlah data para

responden yang memiliki pendapatan sampingan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 11. Pendapatan sampingan karyawan
No Pendapatan Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak memiliki pekerjaan sampingan 29 54,7

2 < Rp 500.000,00 13 24,5

3 Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 4 7,5

4 Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 3 5,7

5 Rp 2.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 4 7,5

Total 53 100

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan date tabel 11 diketahui bahwa 29 pekerja tidak memiliki pekerjaan

tambahan yang artinya hanya 24 orang yang memiliki penghasilan tambahan dan

apabila dipersentasekan dari keseluruhan menjadi 54,7%. Jadi pekerja yang

mendapatkan penghasilan tambahan dari rentan Rp. 100.000,00 sampai Rp.

500.000,00 ada 13 orang dengan persentase 24,5%.
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3. Pendapatan Total Responden

Setelah dilakukan survey dan menyebarkan kuisioner didapatlah data para pekerja

yang memiliki pendapatan sampingan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 12. Peendapatan total karyawan
No Pendapatan Frekuensi Persentase

1 Rp 500.000,00 – Rp 1.500.000,00 4 7,5%

2 Rp 1.500.000,00–Rp 3.000.000,00 29 24,54,7%

3 Rp 3.000.000,00 – Rp 6.000.000,00 13 24,5%

4 Rp 6.000.000,00 - Rp 9.000.000,00 6 11,3%

5 > Rp 9.000.000,00 1 2%

Total 53 100%

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan date tabel 12 diketahui bahwa 29 pekerja memiliki pehasilan total Rp

500.000,00 sampai Rp 1.500.000,00 yang artinya lebih dari setengah pekerja

mendapatkan penghasilan dengan rentan tersebut. Sedangkan hanya 1 orang yang

mendapatkan penghasilan total diatas Rp 9.000.000,00. Dari keterangan tersebut

serta radi keterangan tabel 9 kita dapat mengetahui bahwa pekerja yang memiliki

pendpatan diatas Rp 9.000.000,00 tidak memiliki pekerjaan tambahan. Dari hasil

survey dan wawancara kepada responden yang memiliki penghasilan total diatas

Rp 9.000.000,00, Diketahui bahwa pendapatan tersebut sudah memenuhi

kebutuhan hidupan responden dan tidak ada waktu luang apabila mencari

pendapatan sampingan, sehingga responden tidak mencari pendapatan tambahan.
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Pekerjaan tambahan yang dikerjaakan oleh para pekerja ini terutama bagi pekerja

harian lepas dan borongan sangat membantu perekonomian mereka. Karna jika

hanya mengandalkan pendapatan mereka dari perusahaan yang bergantung harga

kelapa sawit mereka tidak akan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

C. Kinerja Responden

1. Kualitas Kerja

Berdasarkan hasil penelitian, berikut akan dijelaskan tanggapan responden dilihat

dari sudut kualitas kinerja responden yang sudah dilakukan survey sebelumnya

dan seleksi menurut sampel di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan:

Tabel 13. Kualitas Kerja Responden

No Pernyataan
TB KB CB B Jumlah
F F F F F

1

Saya merasakan

kenyaman dengan

peraturan PTPN VII unit

Rejosari, Natar.

2 2 23 26 53

3,8 % 3,8 % 43,4 % 49,1 % 100%

2
Saya melakukan setiap

pekerja dengan baik

5 9 12 27 53

9,4 % 17 % 22,6 % 50,9 % 100%

3
Saya telah memaksimal

kinerja untuk perusahaan

2 7 12 32 53

3,8 % 13,2 % 22,6 % 60,4 % 100%

4

Saya merasakan kendala

disaat penurunan harga

kelapa sawit sehingga

mempengaruhi kualitas

kerja

25 9 10 9 53

47,2 % 17 % 18,9 % 17 % 100%

Sumber : Data Primer 2018.
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Berdasarkan data tabel 13, diperoleh hasil bahwa responden merasa nyaman

ketika bekerja dengan peraturan yang ada sebesar 43,4 % cukup setuju dan 49,1 %

menjawab setuju. Hanya sebesar 3,8 % menjawab kurang setuju dan tidak setuju.

Hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh karyawan yang bekerja di PTPN VII

Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan telah berusaha mengikuti ritme peraturan

dengan baik.

Pada pernyataan mengenai kegiatan responden bekerja dengan baik, mayoritas

responden sebesar 50,9 % menyatakan bahwa hal tersebut setuju dengan

pekerjaan mereka. Hanya sebesar 9,4% responden yang menyatakan bahwa hal

tersebut tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa responden

berusaha bekerja dengan baik sesuai SOP yang ada meskipun ada beberapa

karyawan yang kinerjanya masih blum mencapai maksimal.

Pada penyataan responden bekerja dengan maksimal, mayoritas responden

sebesar 60,4 % menyatakan bahwa hal tersebut setuju dengan pekerjaan mereka.

Hanya sebesar 3,8 % yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak setuju dengan

mereka. Berdasarkan hasil wawancara responden yang menyatakan tidak setuju

mempunyai keluhan terhadap sistem diperusahaan.

Pada pernyataan tentang kendala penurunan harga kelapa sawit dengan kualitas

kerja, diperoleh jawaban yang bervariasi. Pernyataan tidak sejutu memiliki

jawaban sebesar 44%. Untuk pernyataan kurang setuju dan setuju memiliki bobot

yang sama yakni sebesar 18% dan cukup sesuai memiliki besaran jawaban sebesar

20%.
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Berdasarkan pernyataan – pernyataan diatas dan juga hasil wawancara, peneliti

melihat bahwa sesunggunya responden merasa nyaman dan bekerja dengan

maksimal namun dampak akibat penurunan harga kelapa sawit dapat

mempengaruhi mereka.

2. Kuantitas Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian, berikut akan dijelaskan tanggapan responden dilihat

dari sudut kuantitas kinerja responden yang sudah dilakukan survey sebelumnya

dan seleksi menurut sampel di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan:

Tabel 14. Kuantitas Kerja Responden

No Pernyataan
TB KB CB B Jumlah

F F F F F

1

Saya menyelesaikan

pekerjaan sesuai

target yang ditentukan

4 11 7 31 53

7,5 % 20,8 % 13,2 % 58,5 % 100%

2

Saya mengerjakan

pekerjaan yang

dilakukan sesuai dengan

Kemampuan

14 9 11 19 53

26,4 % 17 % 20,8 % 35,8 % 100%

3

Saya menyelesaikan

pekerjaan yang

diberikan pada hari itu

juga

15 5 3 30 53

28,3 % 9,4 % 5,7 % 56,6 % 100%

Sumber : Data Primer 2018.
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Berdasarkan tabel 14. Pada pernyataan dengan semua pekerjaan yang diselesaikan

pada hari itu juga akan mempengaruhi kinerja responden, mayoritas responden

sebesar 56,6 % menyatakan baik dengan kinerja mereka. Hanya sebesar 5,7 %

yang menyatakan bahwa hal tersebut cukup baik dengan mereka.

Tentang tanggapan responden dengan pengupahan karyawan PTPN VII Unit

Rejosari, Natar, Lampung Selatan, didapatkan jawaban yang bervariasi. Perihal

responden pekerjaan yang sesuai dengan target yang diberikan, mayoritas

responden menyatakan bahwa hal tersebut baik dengan pendapatan mereka yakni

sebesar 58,5 %. Hanya sebesar 7,5 % responden yang menyatakan bahwa hal

tersebut tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden

mendapatkan pengupahan dari apa yang telah mereka kerjakan. Bila target yang

mereka bisa lebih mereka akan mendapatkan pengupahan tambahan.

Kemudian berkaitan dengan bobot pekerjaan sesuai dengan kemampuan,

mayoritas responden menyatakan bahwa hal tersebut baik dengan hal tersebut.

Hanya sebesar 17 % responden yang menyatakan bahwa hal tersebut kurang baik.

Alasan responden meberikan pernyataan setuju karena menuru mereka bobot

pekerjaan mereka terkadang berlebih dan tidak sesuai dengan posisi yang mereka

tempati.

3. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil penelitian, berikut akan dijelaskan tanggapan responden dilihat

dari sudut ketepatan waktu responden yang sudah dilakukan survey sebelumnya

dan seleksi menurut sampel di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan:
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Tabel 15. Ketepatan Waktu Responden

No Pernyataan
TS KS CS S Jumlah

F F F F F

1

Saya selalu datang tepat

pada waktunya dalam

setiap pekerjaan

2 3 9 39 53

3,8 % 5,7 % 17 % 73,6 % 100%

Sumber : Data Primer 2018.

Berdasarkan tabel 15 pertanyaan kehadiran yang tepat waktu, mayoritas

responden sebesar 73,6 % menyatakan bahwa hal tersebut setuju dengan peraturan

yang ada, walaupun pada tabel terlihat masih ada beberapa karyawan PTPN VII

Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan yang menyatakan diluar harapan

perusahaan tersebut.

Tabel 16. Tabel Silang  Pendidikan dengan status pekerjaan
Status Pekerjaan

Tingkat Pendidikan

Pegawai

Tetap

Pegawai

Honor

Borong

an

Harian

Lepas
Total

Tamat SD 0 0 3 1 4

Tamat SMP 5 1 0 0 6

Tamat SMA 15 12 4 8 39

Tamat Perguruan Tinggi 2 2 0 0 4

Total 22 15 7 9 53

Sumber : Data Primer 2018.

D. Analisis Tabel Silang



59

Berdasarkan tabel 16 diketahui bahwa pendidikan responden yang tamat SD

memiliki status pekerjaan borongan dan harian lepas. Kemudian responden.

Sedangkan untuk pendidikan responden yang menamatkan pendidikan hingga

jenjang perguruan tinggi, diketahui mayoritas memiliki pekerjaan sebagai

pegawai honor 2 orang dan pekerjaan pegawai tetap 2 orang, Secara kasat mata

tamat SMA memiliki jabatan yang beragam. Walaupun memiliki jabatan yang

beragam para pekerja yang mengenyam bangku pendidikan hingga SMA

mayurotas menjadi pegawai tetap yaitu sebanyak 32 orang yang jika

dipresentasikan maka menjadi 82% sedangkan untuk bidang lainnya hanya 7

orang yang apabila dipersentasekan akan menjadi 18%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya untuk menjadi pegawai tetap dalam

lingkup PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan minimal para karyawan

memiliki ijazah menamatkan SMA hingga jenjang perguruan tinggi.

Tabel 17. Tabel Silang Status Pekerjaan dengan Jabatan
Jabatan

Status Pekerjaan

Krani Sinder Mandor

Tidak

Ada

Jabatan

Total

Pegawai Tetap 11 2 8 1 22

Pegawai Honor 2 2 6 5 15

Borongan 0 0 5 2 7

Harian Lepas 0 0 3 6 9

Total 13 4 22 14 53

Sumber : Data Primer 2018.
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Berdasarkan tabel 17. Diketahui bahwa Status responden yang sebagai pegawai

tetap  memiliki status jabatan sebagai  Krani, Sinder, dan Mandor. Kemudian

responden yang sebagai pegawai magang memiliki jabatan sebagai lain-lainnya.

Sedangkan untuk responden yang status pekerjaan sebagai pegawai honor,

borongan dan harian lepas  memiliki jabatan sebagai honorer, buruh dan lain-

lainnya.

Tabel 18. Tabel Silang Jabatan dengan Masa Kerja
Masa Kerja

Jabatan

0-5

tahun

5-10

tahun

10-15

tahun

15-10

tahun

Total

Krani 0 3 0 3 7

Sinder 0 0 3 0 1

Mandor 0 0 7 4 11

Lain-Lainnya 3 6 0 0 5

Total 3 9 10 7 24

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 18, diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki

jabatan Mandor telah melalui masa kerja yang lama berkisar dari 10 sampai >20

tahun. Dapat disimpulkan masa kerja responden memiliki pengaruh dalam

menaikannya jabatan untuk diraih di PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung

Selatan. Bardasarkan tabel 18 pula dapat diketahui bahwa jabatan yang paling

lama mengabdi dan paling bayak jumlah jabatannhya di Perusahan PTPN VII unit

Rejosari adalah mandor dengan 11 responden. Serta jabatan lain-lain yang tidak
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termasuk jabatan utama memiliki masa kerja yang terbilang singkat yaitu rentang

5 sampai 10 tahun

Tabel 19. Tabel Silang Masa Kerja dengan Pendapatan Pokok Responden.
Pendapatan

Masa Kerja

Rp 500.000,- –

Rp 1.500.000,-

Rp 1.500.000,- –

Rp 3.000.000, -

Rp 3.000.000,- –

Rp 6.000.000,-
> Rp 9.000.000,- Total

0-5 tahun 1 2 0 0 3

5-10 tahun 3 5 0 1 9

10-15 tahun 0 8 2 0 10

15-10 tahun 0 3 4 0 7

> 20 tahun 4 11 9 0 24

Total 8 29 15 1 53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan data tabel 19, diketahui bahwa mayoritas responden yang masa kerja

diatas 20 tahun memiliki pendapatan sebesar Rp 1.500.000,00 – Rp 3.000.000,00.

Sedangkan untuk masa kerja 0-5 tahun 1 orang responden hanya memiliki

pendapatan Rp 500.000,00 – Rp 1.500.000,00. Hal ini membuktikan bahwa lama

masa jabatan pekerja mempengaruhi pendapatan mereka. Para pekerja yang telah

bekerja lebih dari 20 tahun memiliki persentase pendapatan diatas umr provinsi

Lampung yaitu Rp. 1.973.798,00 yang cukup tinggi sebanyak 45,3%.
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Tabel 20. Tabel Silang Pendapatan (pengupahan) dengan Status Pekerjaan.
Status Pekerjaan

Pendapatan

Pegawai

Tetap

Pegawai

Honor
Borongan

Harian

Lepas
Total

Rp500.000,- – Rp1.500.000,- 0 1 2 5 8

Rp1.500.000,- – Rp3.000.000,- 6 14 5 4 29

Rp3.000.000,- – Rp6.000.000,- 15 0 0 0 15

> Rp 9.000.000,- 1 0 0 0 1

Total 22 15 7 9 53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki status

pekerjaan sebagai pegawai tetap memiliki pendapatan sebesar Rp 3.000.000,00 –

Rp 6.000.000,00. Dan 1 orang responden sebagai pegawai tetap memiliki

pendapatan  diatas Rp 9.000.000,00 per bulannya. Sedangkan untuk responden

lain yang memiliki status pekerjaan sebagai honorer hanya memiliki gaji tertinggi

sebesar Rp.3.000.000,00 dengan rentang dari Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp.

3.000.000,00 yang berjumlah 15 orang saja.

Dari tabel 20 juga kita ketahui bahwa pegawai tetap selain memuliki rentan

tertinggi juga memiliki rentang gaji yang besar yaitu dari Rp 1.500.000,00 sampai

dengan lebih dari Rp 9.000.000,00. Namun pendapatan tersebut sebanding dengan

kinerja yang diberikan.
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Tabel 21. Tabel Silang Jabatan dengan Pengupahan.

Pendapatan

Status Jabatan

Rp

500.000,- –

Rp

1.500.000,-

Rp

1.500.000,- –

Rp

3.000.000,-

Rp

3.000.000,-

– Rp

6.000.000,-

> Rp

9.000.000,-
Total

Krani 1 6 6 0 13

Sinder 1 3 0 0 4

Mandor 0 13 9 0 22

Tidak ada jabatan 6 7 0 1 14

Total 8 29 15 1 53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 21, diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki

jabatan mandor memiliki pendapatan sebesar Rp 1.500.000,00 sampai Rp

3.000.000,00. Dan 1 orang responden yang memiliki jabatan krani dan sinder

memiliki pendapatan  antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.500.000,00 per

bulannya. Sedankan pendapatan terbesar yaitu diatas Rp 9.000.000,00 memiliki

jabatan diluar 3 jabatan inti yaitu mandor, krani dan sinder. Diketahui juga bahwa

ada 13 responden yang memiliki gaji dengan rentang Rp 1.500.000,00 sampai

dengan Rp 3.000.000,00. Dari semua jabatan yang telah dirsuvey diketahui pula

bahwa rantang gaji antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00

terdapat responden terbanyak.
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Tabel 22. Tabel Silang Pengupahan dengan Kualitas Kinerja.
Kualitas Kerja

Pengupahan

Tidak

Baik

Kurang

Baik

Cukup

Baik
Baik Total

Rp 500.000,00 – Rp

1.500.000,00
1 3 1 3 8

Rp 1.500.000,00 –

Rp 3.000.000,00
1 4 7 17 29

Rp 3.000.000,00 –

Rp 6.000.000,00
0 0 4 11 15

> Rp 9.000.000,00 0 0 0 1 1

Total 2 7 12 32 53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 22 diketahui bahwa yang setuju dengaan kualitas kinerja yang

dibereikan karyawan terhadap perusahan dengan pengupahan yang perusahaan

berikan berejumlah 32 orang yang artinya lebih dari setengah Rersponden setuju

bahwa upah mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Adapun responden

yna gmerasa tidak setuju dengan upah yang mereka dapat hanya berjumlah 2

orang. Menurut responden upah mereka tidak sebanding dengan apa yang mereka

kerjakan. Dari wawancara yang dilakukan, yang tidak setuju merasa bahwa

mereka memberikan kinerja yang lebih baik dari apa yang perusahaan berikan

pada mereka.
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Tabel 23. Tabel Silang Pengupahan dengan Kuantitas Kinerja.
Kuantitas Kerja

Pengupahan

Tidak

Baik

Kurang

Baik

Cukup

Baik
Baik Total

Rp 500.000,00 – Rp

1.500.000,00
1 3 1 3 8

Rp 1.500.000,00 –

Rp 3.000.000,00
1 4 7 17 29

Rp 3.000.000,00 –

Rp 6.000.000,00
0 0 4 11 15

> Rp 9.000.000,00 0 0 0 1 1

Total 2 7 12 32 53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 23 yang tidak jauh berbeda dengan tabel 22 diketahui bahwa

yang setuju dengaan kuantitas kinerja yang dibereikan karyawan terhadap

perusahan dengan pengupahan yang perusahaan berikan berejumlah 32 orang

yang artinya lebih dari setengah Rersponden setuju bahwa upah mereka sesuai

dengan apa yang mereka kerjakan. Begitu pun dengan responden yang tidak

setuju tidak jauh berbeda dengan tabel 22. Namun dengan alasan yang berbeda

responden menjabarkan bahwa kuantitas kinerja mereka yang kurang baik

diakibatkan oleh harga sawit yang menurun membuat meerek merasa bahwa upah

yang diberikan tidak sesuai.
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Tabel 24. Tabel Silang Pengupahan dengan Ketepatan Waktu.

Ketepatan Waktu

Pengupahan

Tepat Waktu

TotalTidak

Baik

Kurang

Baik

Cukup

Baik
Baik

Rp 500.000,00 – Rp

1.500.000,00
1 1 2 4 8

Rp 1.500.000,00 – Rp

3.000.000,00
1 0 6 22 29

Rp 3.000.000,00 – Rp

6.000.000,00
0 2 1 12 15

> Rp 9.000.000,00 0 0 0 1 1

Total 2 3 9 39 53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 24 diketahui bahwa yang setuju dengaan ketepatan waktu yang

dibereikan karyawan terhadap perusahan dengan pengupahan yang perusahaan

berikan berejumlah 39 orang yang artinya 2/3 Rersponden setuju bahwa upah

mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Adapun ada responden yang

tidak setuju dengan ketepatan waktu kerja itu adalah buruh dan  pekerja harian

lepas yang jadwal kerja tidak terikat dengan perusahaan, mereka hanya datang

pada saat pengambilan bonggol sawit untuk kemudian diangkut kedalam truk-truk

yang disediakan oleh perusahaan.
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1. Status Pekerjaan terhadap Pendapatan

Analisis C-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris yang

dilakukan pada dua variabel, yang digunakan untuk mengetahui dimna skala data

kedua variabel adalah nominal. Pada penelitian ini hasil uji chi-square dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 25. Hasil Nilai Uji C-Square antara Status Pekerjaan terhadap Pengupahan.

Pengupahan
Status Pekerjaan

TotalPegawai
Tetap

Honor Borongan
Harian
Lepan

Rp
500.000,00 –
Rp
1.500.000,00

Nilai 0 1 2 5 8
Perkiraan Nilai 1,8 1,0 2,0 3,2 8,0
% Dengan
Status Pekerjaan

0,0 6,6 28,5 66,7 15,1

Rp
1.500.000,00
– Rp
3.000.000,00

Nilai 6 14 5 4 29
Perkiraan Nilai 6,0 13,4 4,4 3,2 29,0
% Dengan
Status Pekerjaan

27,2 93,4 71,5 33,3 54,7

Rp
3.000.000,00
– Rp
6.000.000,00

Nilai 15 0 0 0 15
Perkiraan Nilai 13,2 0,6 0,6 0,6 15,0
% Dengan
Status Pekerjaan

68,2 0,0 0,0 0,0 28,3

> Rp
9.000.000,00

Nilai 1 0 0 0 1
Perkiraan Nilai 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
% Dengan
Status Pekerjaan

4,6 0,0 0,0 0,0 1,9

Total Nilai 22 15 7 9 53
Perkiraan Nilai 22,0 15,0 7,0 9,0 53,0
% Dengan
Status Pekerjaan

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Data Primer 2018

Dari tabel 25 diketahui,bahwa mayoritas responden yang memiliki status

pekerjaan sebagai pegawai tetap memiliki pendapatan sebesar Rp 3.000.000,00 –

E. Analisi C – Square
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Rp 6.000.000,00 per bula dengan nilai 15 responden dan dengan perkiraan nilai

13,2 dan persentase silang dengan status pekerjaan adalah 68,2%. Dan 1 orang

responden sebagai pegawai tetap memiliki pendapatan  diatas Rp 9.000.000,00

per bulannya dengan nilai 1 responden dan dengan perkiraan nilai 1,0 dan

persentase silang dengan status pekerjaan adalah 4,6%.

Tabel 26. Hasil Uji keeratan hubungan antara Status Pekerjaan terhadap
Pengupahan.

Nilai Df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 21,919a 12 0,038
Rasio Kemungkinan 21,608 12 0,042
Hubungan Antar Linier 11,628 1 0,001
N dari Kasus
Sebenarnya

53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 26 maka dapat diketahui pada bagian Chi-Square terlihat nilai

Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,038 berada dibawah 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis “Ha ditolak dan Ho diterima” karena tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan pendapatan

(pengupahan). Artinya bahwa status pekerjaan seseorang tidak mempunyai

korelasi dengan pendapatan  yang diperolehnya.

Berdasarkan tabel 25 yang dikaitkan dengan tabel 26 maka dapat diketahui pula

bahwa frekuensi yang diharapkan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh bernilai

minimum adalah 2% dari kategori. Hasil tersebut semakin menguatkan bahwa

hipotesis “Ha ditolak dan Ho diterima”.>PO
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2. Jabatan terhadap Pengupahan

Analisis C-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris yang

dilakukan pada dua variabel, yang digunakan untuk mengetahui dimna skala data

kedua variabel adalah nominal. Pada penelitian ini hasil uji chi-square dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 27. Hasil Nilai Uji C-Square antara Jabatan terhadap Pengupahan.

Pengupahan

Jabatan

Total
Krani Sinder Mandor

Tidak
Ada

Jabtan
Rp
500.000,00 –
Rp
1.500.000,00

Nilai 1 1 0 6 8
Perkiraan Nilai 0,8 1,0 0,2 6,0 8,0
% Dengan
Jabatan

7,6 25,0 0,0 66,7 15,1

Rp
1.500.000,00
– Rp
3.000.000,00

Nilai 6 3 13 7 29
Perkiraan Nilai 6,2 3,0 13,0 7,0 29,0
% Dengan
Jabatan

46,2 75,0 59,1 33,3 54,7

Rp
3.000.000,00
– Rp
6.000.000,00

Nilai 6 0 9 0 15
Perkiraan Nilai 6,0 0,2 8,8 0,0 15,0
% Dengan
Jabatan

46,2 0,0 40,9 0,0 28,3

> Rp
9.000.000,00

Nilai 0 0 0 1 1
Perkiraan Nilai 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
% Dengan
Jabatan

0,0 0,0 0,0 4,6 1,9

Total Nilai 13 4 22 14 53
Perkiraan Nilai 13,0 4,0 22,0 14,0 53,0
% Dengan
Jabatan

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Data Primer 2018

Dari tabel 27 diketahui bahwa mayoritas,responden yang memiliki jabatan sebagai

pegawai tetap memiliki pendapatan sebesar Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp

3.000.000,00  per bulan dengan nilai 13 responden dan dengan perkiraan nilai
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13,0 dan persentase silang dengan status pekerjaan adalah 68,2%. Dan 1 orang

responden sebagai pegawai tetap memiliki pendapatan  diatas Rp 9.000.000,00

per bulannya dengan nilai 1 responden dan dengan perkiraan nilai 1,0 dan

persentase silang dengan status pekerjaan adalah 4,6%.

Tabel 28. Hasil Uji C-Square antara Jabatan terhadap Pendapatan (pengupahan)

Nilai Df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 39,948a 12 0,000
Rasio Kemungkinan 36,622 12 0,000
Hubungan Antar Linier 9,029 1 0,003
N dari Kasus
Sebenarnya

53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 28 maka dapat diketahui pada bagian Chi-Square terlihat nilai

Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0.000 berada < 0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis “Ha ditolak dan Ho diterima” karena tidak terdapat hubungan

yang signifikan antara Jabatan dengan Pendapatan (pengupahan). Artinya bahwa

status jabatan seseorang tidak mempunyai korelasi dengan pendapatan

(pengupahan) yang diperolehnya. Dapat disimpulkan juga bahwa tidak semua

pegawai tetap mendapatkan penghasilan sesuai dengan pekerjaannya. Karna

apabila dihubungkan dengan tabel 10 maka ini saling berhubungan, sebab pada

table 10 dapat dilihat bahwa pegawai honor pun ada yang mendapat gaji dengan

rentang Rp. 1.500.000,00 – Rp. 3.000.000,00 sebanyak 3 orang, sedangkan

pegawai tetap pun ada yang mendapat gaji Rp. 500.000,00- Rp. 1.500.000,00

dengan jumlah 2 orang.
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3. Masa kerja terhadap Pengupahan

Analisis C-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris yang

dilakukan pada dua variabel, yang digunakan untuk mengetahui dimna skala data

kedua variabel adalah nominal. Pada penelitian ini hasil uji chi-square dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 29. Hasil Nilai Uji C-Square antara Masa Kerja terhadap Pengupahan.

Pengupahan
Masa Kerja ( Tahun )

Total
0-5 5-10 10-15 15-20 >20

Rp
500.000,00 –
Rp
1.500.000,00

Nilai 1 3 0 0 4 8
Perkiraan Nilai 0,8 3,0 0,0 0,2 4,0 8,0
% Dengan Masa
Kerja

7,6 25,0 0,0 0,0 16,7 15,1

Rp
1.500.000,00
– Rp
3.000.000,00

Nilai 2 5 8 3 11 29
Perkiraan Nilai 2,2 4,9 8,0 2,8 10,1 29,0
% Dengan Masa
Kerja

46,2 75,0 80,0 42,9 45,8 54,7

Rp
3.000.000,00
– Rp
6.000.000,00

Nilai 0 0 2 4 9 15
Perkiraan Nilai 0,0 0,1 2,0 4,0 8,9 15,0
% Dengan Masa
Kerja

0,0 0,0 20,0 57,1
37,5

28,3

> Rp
9.000.000,00

Nilai 0 1 0 0 0 1
Perkiraan Nilai 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
% Dengan Masa
Kerja

0,0 4,6 0,0 0,0
0,0

1,9

Total Nilai 3 9 10 7 24 53
Perkiraan Nilai 3,0 9,0 10.0 7,0 24,0 53,0
% Dengan Masa
Kerja

100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0

Sumber : Data Primer 2018

Dari tabel 29 diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki masa kerja

lebih dari 20 tahun memiliki pendapatan sebesar Rp 1.500.000,00 sampai dengan

Rp 3.000.000,00  per bulan dengan nilai 11 responden dan dengan perkiraan nilai

10,1 dan persentase silang dengan masa kerja adalah 45,8%. Dan 1 orang
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responden memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun memiliki pendapatan  diatas Rp

9.000.000,00 per bulannya dengan nilai 1 responden dan dengan perkiraan nilai

1,0 dan persentase silang dengan status pekerjaan adalah 4,6%.

Tabel 30. Hasil Uji C-Square antara Masa Kerja terhadap Pendapatan
(pengupahan).

Nilai Df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 21,472a 12 0,044
Rasio Kemungkinan 23,511 12 0,024
Hubungan Antar Linier 2,414 1 0,120
N dari Kasus
Sebenarnya

53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 30 maka dapat diketahui pada bagian Chi-Square terlihat nilai

Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,044 berada < 0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis “Ha ditolak dan Ho diterima” karena tidak terdapat hubungan

yang signifikan antara masa kerja dengan Pendapatan (pengupahan). Artinya

bahwa masa kerja seseorang tidak mempunyai korelasi dengan pendapatan

(pengupahan) yang diperolehnya. Hal tersebut berkaitan dengan yang ada pada

table 14 yaitu table hubungan antara masa kerja dan pengupahan karna pada masa

kerja diatas 20 tahun mayoritas mendaparkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,00-Rp.

3.000.000,00 saja yaitu sebanyak 12 pegawai. Tetapi ada seorang pegawai yang

memiliki gaji diatas Rp. 9.000.000,00 dengan masa kerja yang cukup singkat

yaitu hanya 5-10 tahun saja.
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4. Status Pekerjaan terhadap Kinerja Karyawan

Analisis C-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris yang

dilakukan pada dua variabel, yang digunakan untuk mengetahui dimna skala data

kedua variabel adalah nominal. Pada penelitian ini hasil uji chi-square dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 31. Hasil Nilai Uji C-Square antara Kinerja Karyawan terhadap
Pengupahan.

Status Pekerjaan
Kinerja

Total
Tidak
Baik

Kurang
Baik

Cukup
Baik

Baik

Tetap Nilai 1 3 6 12 22
Perkiraan Nilai 0,8 3,2 5,8 12,2 22,0
% Dengan
Kinerja

80,0 42,9 75,0 78,1 73,6

Honor Nilai 0 1 4 10 15
Perkiraan Nilai 0,2 0,7 3,8 10,3 15,0
% Dengan
Kinerja

0,0 28,6 8,3 9,4 9,4

Borongan Nilai 0 2 1 4 7
Perkiraan Nilai 0,2 2,1 1,2 3,5 7,0
% Dengan
Kinerja

0,0 14,3 8,3 3,1 9,4

Harian
Lepas

Nilai 1 1 1 6 9
Perkiraan Nilai 0,8 1,0 1,2 6,0 9,0
% Dengan
Kinerja

20,0 14,3 8,3 6,3 5,7

Total Nilai 2 7 12 32 53
Perkiraan Nilai 2,0 7,0 12,0 32,0 53,0
% Dengan
Kinerja

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Data Primer 2018

Dari tabel 31 diketahui bahwa mayoritas responden adalah karyawan tetap yaitu

22 orang memiliki pendapat pendapat yang berbeda2 mengenai kinerja mereka.
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Sebesar 12 responden subah memberikan kinerja yang baik dengan perkiraan nilai

12,2 dan persentase silangnya adalah 78,1%. Dan 1 orang responden memiliki

kinerja yang tidak baik dengan perkiraan nilai 0,8 dan persentase silangnya

adalah 80,0%. Dari semua status pekerjaan yang memiliki kinerja yang tidak baik

hanya 1 responden pegawai tetap dan harian lepas dengan perkiraan nilai masing-

masing 0,8 dan persentase silang masing-masing responden  adalah 80,0% dan

20%.

Tabel 32. Hasil Uji C-Square antara Status Pekerjaan terhadap Kinerja Karyawan.

Nilai Df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 7,029a 12 0,856
Rasio Kemungkinan 6,847 12 0,868
Hubungan Antar Linier 1,567 1 0,211
N dari Kasus
Sebenarnya

53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 32 maka dapat diketahui pada bagian Chi-Square terlihat nilai

Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,856 berada > 0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Status Pekerjaan dengan Kinerja

Karyawan. Artinya bahwa Status Pekerjaan seseorang mempunyai korelasi

dengan kinerja karyawan yang dilakukannya.
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5. Masa Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Analisis C-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris yang

dilakukan pada dua variabel, yang digunakan untuk mengetahui dimna skala data

kedua variabel adalah nominal. Pada penelitian ini hasil uji chi-square dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 33. Hasil Nilai Uji C-Square antara Kinerja Karyawan terhadap Kinerja.

Masa Kerja
Kinerja

TotalTidak
Setuju

Kurang
Setuju

Cukup
Setuju

Setuju

0-5 tahun Nilai 0 0 0 3 3
Perkiraan Nilai 0,1 0,4 0,7 1,8 3,0
% Dengan
Kinerja

0,0 0,0 0,0 9,4 5,7

5-10 tahun Nilai 0 5 0 4 9
Perkiraan Nilai 0,3 1,2 2,0 5,4 9,0
% Dengan
Kinerja

0.0 71.4 0,0 12,5 17,0

10-15
tahun

Nilai 0 1 3 6 10
Perkiraan Nilai 0,4 1,3 2,3 6,0 10,0
% Dengan
Kinerja

0,0 14,3 25,0 18,8 18,9

15-10
tahun

Nilai 0 0 4 3 7
Perkiraan Nilai 0,3 0,9 1,6 4,2 7,0
% Dengan
Kinerja

0,0 0,0 33,3 9,4 13,2

> 20 tahun Nilai 2 1 5 16 24
Perkiraan Nilai 0,9 3,2 5,4 14,5 24,0
% Dengan
Kinerja

100,0 14,3 41,7 50,0 45,3

Total Nilai 2 7 12 32 53
Perkiraan Nilai 2,0 7,0 12,0 32,0 53,0
% Dengan
Kinerja

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Data Primer 2018

Dari tabel 33 diketahui bahwa mayoritas responden adalah karyawan yang

memiliki masa kerja diatas 20 tahun yaitu 2 orang memiliki pendapat yang
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berbeda-beda mengenai kinerja mereka. Sebesar 16 responden sudah memberikan

kinerja yang baik dengan perkiraan nilai 14,5 dan persentase silangnya  adalah

50,0%. Dan 2 orang responden memiliki kinerja yang tidak baik dengan perkiraan

nilai 0,9 dan persentase silangnya  adalah 100,0%.

Tabel 34. Hasil Uji C-Square antara Masa Kerja terhadap Kinerja Karyawan.

Nilai Df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 25,864a 12 0,011
Rasio Kemungkinan 24.549 12 0,017
Hubungan Antar Linier .247 1 0,619
N dari Kasus
Sebenarnya

53

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 34 maka dapat diketahui pada bagian Chi-Square terlihat nilai

Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,011 berada > 0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis “Ha ditolak dan Ho diterima” karena tidak terdapat hubungan

yang signifikan antara Masa Kerja dengan Kinerja Karyawan. Artinya bahwa

masa kerja seseorang tidak mempunyai korelasi dengan kinerja karyawan yang

dilakukannya.
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6. Pengupahan terhadap Kinerja Karyawan

Analisis C-square merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametris yang

dilakukan pada dua variabel, yang digunakan untuk mengetahui dimana skala data

kedua variabel adalah nominal. Pada penelitian ini hasil uji chi-square dapat

dilihat sebagai berikut :

Tabel 35. Hasil Nilai Uji C-Square antara Kinerja Karyawan terhadap
Pengupahan.

Pengupahan
Kinerja

TotalTidak
Setuju

Kurang
Setuju

Kurang
Setuju

Setuju

Rp 500.000,00 –
Rp 1.500.000,00

Nilai 1 3 1 3 8
Perkiraan Nilai 0,3 1,1 1,8 4,8 8,0
% Dengan
Kinerja

50,0 42,9 8,3 9,4 15,1

Rp 1.500.000,00
– Rp
3.000.000,00

Nilai 1 4 7 17 29
Perkiraan Nilai 1,1 3,8 6,6 17,5 29,0
% Dengan
Kinerja

50,0 57,1 58,3 53,1 54,7

Rp 3.000.000,00
– Rp
6.000.000,00

Nilai 0 0 4 11 15
Perkiraan Nilai 0,6 2,0 3,4 9,1 15,0
% Dengan
Kinerja

0,0 0,0 33,3 34,4 28,3

> Rp
9.000.000,00

Nilai 0 0 0 1 1
Perkiraan Nilai 0,0 0,1 0,2 0,6 1,0
% Dengan
Kinerja

0,0 0,0 0,0 3,1 1,9

Total Nilai 2 7 12 32 53
Perkiraan Nilai 2,0 7,0 12,0 32,0 53,0
% Dengan
Kinerja

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Data Primer 2018

Dari tabel 33 diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki kinerja baik

berjumlah 32 orang memiliki pendapatan sebesar Rp 1.500.000,00 sampai dengan

Rp 9.000.000,00  per bulan dengan nilai 11 responden dengan gaji Rp
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3.000.000,00 sampai Rp 6.000.000,00 dan dengan perkiraan nilai 9,1 dan

persentase silang dengan pengupahan adalah 34,4%. Dan 1 orang responden

memiliki pengupahan diatas Rp 9.000.000,00 per bulannya dengan nilai 1

responden dan dengan perkiraan nilai 0,6 dan persentase silang dengan kinerja

adalah 3,1%.

Tabel 36. Hasil Uji C-Square antara Pendapatan (pengupahan) terhadap Kinerja
Karyawan

Nilai df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 10,033a 9 0,348
Rasio Kemungkinan 11,265 9 0,258
Hubungan Antar Linier 6,469 1 0,011
N dari Kasus
Sebenarnya

53

Sumber : Data Primer 2018

Batas-batas nilai koefisien korelasi diinterpretasikan sebagai

berikut (Nugroho,2005):

1. 0,00 sampai dengan 0,20 berarti korelasinya sangat lemah.

2. 0,21 sampai dengan 0,40 berarti korelasinya lemah.

3. 0,41 sampai dengan 0,70 berarti korelasinya kuat.

4. 0,71 sampai dengan 0,90 berarti korelasinya sangat kuat.

5. 0,91 sampai dengan 0,99 berarti korelasinya sangat kuat sekali.

6. 1.00 berarti korelasinya sempurna.

Berdasarkan tabel 34 maka dapat diketahui pada bagian Chi-Square terlihat nilai

Asymp. Sig. (2-sided) sebesar 0,348 berada > 0,05, maka dapat disimpulkan
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bahwa hipotesis “Ha diterima dan Ho ditolak” karena terdapat hubungan yang

signifikan antara Pendapatan (pengupahan) terhadap Kinerja Karyawan. Artinya

bahwa Pendapatan (pengupahan) seseorang mempunyai korelasi dengan kinerja

karyawan yang dilakukannya. Dapat disimpulkan pula bahwa jika pendapatan

pekerja meningkat maka meningkat pulalah kinerjanya. Apalagi pengupahan

tersebut lebih tinggi dibandingkan umr Provinsi Lampung yang hanya Rp.

1.973.798,00 maka kinerja karyawan akan lebih meningkat.

Berdasarkan batas-batas nilai koefisien korelasi juga dapat diketahui bahwa nilai

pearson chi-square hampir mendekati sempurna, tapi masih pada taraf sangat kuat

sekali, yang artinya pada PTPN VII unit Rejosari hubungan antara pengupahan

dan kinerja mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Maka jika pengupahan

berkurang menyebabkan kinerja menurun. Sebaliknya jika pengupahan bertambah

mengakibatkan kinerja juga meningkat.



VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan antara

pengupahan dengan kinerja karyawan, maka diperoleh kesimpulan berikut :

1. Terdapat korelasi hubungan antara kinerja karyawan dengan status responden,

yang artinya semakin tinggi status responden (karyawan) yang dimiliki maka

kinerja yang dilakukanakan semakin baik.

2. Berdasarkan hasil uji chi-square sebesar 0,324 menandai nilai tersebut

memberikan gambaran korelasi antara menurunnya harga kelapa sawit dapat

mempengaruhi terhadap pendapatan (pengupahan) karyawan di PTPN VII

Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan. Dengan kata lain, hubungan

menurunnya harga kelapa sawit dengan pendapatan (pengupahan) karyawan

cukup erat dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis “Ha diterima dan Ho

ditolak”.

3. Perhitungan uji chi-square didapatkan hasil sebesar 0,134, nilai tersebut

memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

menurunnya harga kelapa sawit terhadap kinerja karyawan artinya bahwa

menurunnya harga kelapa sawi tmempunyai korelasi dengan kinerja
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karyawan yang dilakukannya dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis “Ha

diterima dan Ho ditolak”.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini :

1. Kepada para penelitilain, peneliti menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut

untuk mengembangkan penelitian dengan variabel – variable lainnya yang

belum diteliti yang mempengaruhi hubungan antara pengupahan dengan

kinerja karyawan.

2. Kepada karyawan PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan

diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih mantap dan maksimal agar

mendapatkan sesuai dengan yang ditujukan.

3. Kepada pihak PTPN VII Unit Rejosari, Natar, Lampung Selatan agar dapat

memberikan fasilitas, pelayanan dan pengupahan yang baik kepada para

karyawan-karyawannya agar visi dan misi serta peraturan yang dimiliki dapat

tercapai dengan baik dan maksimal.
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