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RINGKASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel motivasi yang terdiri atas kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, kebu

tuhan saaial, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktua

liasasi terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan pada 

industri rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu 

juga ingin diketahui variabel mana yang mempunyai pengaruh 

yang kuat atau dominan terhadap produktivitas tenaga kerja 

karyawan. 

Adapun data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh melalui survai terhadap 40 (empat puluh) responden 

industri rumah tangga yang berlokasi di 4 (empat) kecamatan 

yaitu ! Kecamatan Tanggulangin, Candi, Buduran dan· Waru di 

wilayah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang 

diambil dengan menggunakan Teknik Non Proporsional' Strati

fied Random Sampling. 

Untuk menguji kesahihan dan keandalan intrumen pene

litian digunakan anal isis Validitas dan Reabilitas. Teknik 

Validitas yang digunakan adalah Construct Validity sedangkan 

teknik Reabilitas adalah Split-half Method (belah dual. 
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Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Regresi Linier Berganda. MOdel ini dipilih karena 

dalam penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pegaruh 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

variabel-variabel motivasi yang terdiri dari kebutuhan 

fisialogis, kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, kebu

tuhan sasial, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktuali

sasi sec~ra serempak menunjukkan pengaruh yang bermakna 

terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan pada industri 

rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. 

Dari hasil pengujian secara parsial maupun simultan 

diketahui kebutuhan fisiologis mempunyai pengaruh yang 

paling kuat diantara variabel lainnya terutama untuk Kecama

tan Candi. Hal ini sesuai dengan jenis industri rumah tangga 

di Kecamatan tersebut yaitu Sayangan dan industri tempe. 

Dimana industri rumah tangga ini memberikan upah yang lebih 

rendah dibandingkan dengan industri yang berlokasi di tiga 

kecamatan lainnya (Kecamatan Tanggulangin, Buduran dan Waru) 

yang memproduksi tas, koper ataupun sepatu serta kerajinan 

kulit. 
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Selanjutnya dari semua hasil perhitungan baik yang 

menggunakan data gabungan seluruh kecamatan maupun untuk 

masing-masing kecamatan, variabel kebutuhan aktualisasi diri 

didapatkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan 

produktivitas tenaga kerja. Hal ini terbukti dengan didapat

kannya nilai koefisien regresi dan nilai t hitungnya yang 

rendah. Sesuai dengan teori bahwa kebutuhan aktualisasi diri 

merupakan kebutuhan yang paling akhir sendiri pemenuhannya 

setelah ke empat kebutuhan lainnya terpenuhi. Kondisi ini 

didukung oleh rendahnya tingkat pendidikan para tenaga kerja 

karyawan yang tercermin dari hasil pengumpulan data melalui 

kuisioner. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengusaha industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Si

doarjo sebagai masukan yang berupa inforrnasi tentang 

pengaruh variabel-variabel motivasi terhadap produktivitas 

tenaga kerja karyawan, yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk memotivasi 

pekerjanya. 
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ABSTRAK 

The researchwas carried out to find the effect of 

motivation variables such as physical need, safety and 

labour need, social need, self-esteen need, and actualiza

tion need on the productivity of workers at home industries 

in Sidoarjo region. This research also intended to find 

which variables mostly affect that productivity. 

I used the primary data which was derived form a 

survey on 40 respondents of home industries located at 4 

local districts in Sidoarjo region: Tanggulangin, Candi, 

Buduran, and Waru. 

The technique of data collecting used in this re

search wan Non proportional Statisfied Random Sampling. 

Validity and reliability analysis was used to test the 

validity and reliability of this research. 

Contruct Validity was used as a validity technique, and 

Split-half Method was used as a reliability technique. 

Double linler regression was used as an analysis model. This 

model was chosen because this research intended to find to 

that extend independent variables affect dependent varia

bles. 

This research indicated that motivation variables 

such as physical need, safety need, labour safety need, 
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social. need, self-esteem need, and actualization need to

gether showed a significant effect on the productivity of 

worker at home-industries in Sidoarjo. 

Partial and simultaneous analysis both indicated 

that, among those variables, physical both indicated the 

stroongest influence, espicially at Candi region. This was 

in line with the type of industry in that region, that is 

"tempe II (soybean cake) industry. This industry offers lower 

payment/wages compared with other industries which produce 

bags, suitcases, shoes, and other leather handicraft. 

The result of calculation for all the districts as well as 

for each district indicated that self-actualization variable 

did not al all affact the productivity of workers. 

This was indicated by the regression coeficient value and 

the low T value which confonned to the theory that self

actualization need'is the last-fulfilled need after the 

other four needs. Yhis condition was supported by the low 

wducation level of the workers which approved from the data 

collecting through questionnaire. 

I hope the result of this research can be of value 

for businessmen at home industries as an input in motivating 

their workers and i~ the company policy-making. 

key words motivations, productivity, workers, need, home 

industries 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belaltang Masalah 

Basaran pembangunan di Indonesia mengacu pacta 

tujuan nasional dalam UUD 1945, yaitu menuju suatu 

masyarakat yang adil dan makmur yang dirumuskan dalam 

GBHN dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan 

tahapan pembangunan lima tahunan. Ukuran kuantitatif 

untuk menunjukkan suatu masyarakat yang adi! dan makmur 

sulit untuk diberikan secara pasti, karena sifatnya 

sangat relatif, namun secara kua~itatif ukuran ini 

dapat didekati dengan suatu pengertian bahwa, kema~

ran adalah suatu pertumbuhan pendapatan yang terus 

meningkat dan hasilnya diperuntukkan bagi masyarakat 

Indonesia (Arief Rosyidi, 1987:1). 

Pembangunan ekonomi adalah sebagai salah satu 

dari Panca Gatra Wawasan Kesatuan dalam Pembangunan 

Nasional, yang harus dimanfaatkan serta diikuti dengan 

langkah-langkah kebijaksanaan guna membantu peningkatan 

pertumbuhan terutama bagi golongan ekonomi lemah. 

Kebij aksanaan ekonomi dalam hal ini merupakan tuj uan 

pemerataan pembangunan, yang akan mendorong pertumbuhan 

lapangan kerja dan akan meningkatkan produksi nasional. 

1 
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Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat me

ningkatkan produkti vi tas usaha, tetapi diarahkan agar 

tetap dapat menyerap banyak tenaga kerja. 

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan yang adi! 

dan makmur, pembangunan diarahkan untuk menciptakan 

struktur ekonomi dengan titik berat Industri yang maju 

(segala aspek : alamiah, sosial, teknologi yang diman

faatkan secara efektif dan efisien) didukung oleh 

pertanian yang tangguh. Dalam hal ini proses industria

lisasi lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya 

industrialisasi sebagai penggerak utama peningkatan 

laju pertumbuhan pendapatan dan perluasan lapangan 

kerja serta dapat membuat industri menjadi lebih efisi

en. Disamping itu industrialisasi sebagai penunjang 

pembangunan ekonomi perlu adanya keterkaitan antara 

Industri Besar, Industri Sedang, dan Industri Kecil. 

Dengan demikian maka j elas bahwa pembangunan 

industri memiliki peranan yang sangat penting, sehingga 

tentu saj a bahwa pembangunan industri harus semakin 

ditingkatkan dan dipercepat pertumbuhannya agar mampu 

mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih 

seimbang. 

Untuk mencapai keseimbangan struktur ekonomi ini, 

Soemitro Ojojohadikusumo (1985:54) mengemukakan penda

patnya bahwa industrialisasi dan kebijaksanaan di 
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bidang industri merupakan bagian intrinsik dalam kebi

jaksanaan untuk meningkatkan mutu sumber daya alam dan 

sumber daya produksi lainnya, artinya untuk kesejahte

raan sehagian besar penduduk secara bersinambung dan 

lestar! dengan membatasi dan menanggulangi pencemaran, 

pemborosan dan pengrusakan terhadap lingkungan sekitar. 

Satu sarna lain hal itu berarti pula suatu usaha untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai 

usaha untuk meluaskan ruang lingkup bidang dan sifat 

kegiatan manusia. Dengan demikian dapat diusahakan 

secara vertikal semakin besarnya nilai tambah pada 

hasil kegiatan ekonomi dan sekaligus secara horisantal 

semakin luasnya lapangan kerja produktif bagi penduduk 

yang semakin bertambah. Dalam hubungan inilah akan 

nampak makna suatu struktur ekonomi yang seimbang. 

Mengingat arti pentingnya pengembangan usaha 

iridustri maka oleh pihak pemerintah telah pula diupaya

kan perangkat hukum yang dipergunakan sebagai landasan 

pengaturan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan indus

tri yaitu berupa undang-undang nomor 5 tahun 1984 L.N 

1984-22 tentang perindustrian (Hartono, 1988:2) 

Suatu kenyataan, kalau keadaan induBtri di Jawa 

Timur baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil 

telah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi baik 

dalam arti jumlah maupun kualitasnya. Bahkan beberapa 
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industri berskala menengah dan besar telah mampu meng

hasilkan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan ekspor. 

Diakui, bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri di 

Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari peran berbagai 

unsur lembaga, organisasi ataupun instansi yang ter

kait. Setiap lembaga, organisasi ataupun instansi yang 

terkait itu berkepentingan untuk melakukan pembinaan 

dan pengembangan industri di Jawa Timur. Namun justru 

pembinaan dan pengembangan yang mereka lakukan ternyata 

lebih banyak menyentuh industri-industri berskala keeil 

dan menengah bahkan yang telah besar. Sedangkan indus

tri yang masih bersifat industri rumah tangga kurang 

sekali memiliki kesempatan untuk mendapatkan bimbingan 

dan pembinaan dari pihak-pihak di luar yang menjadi 

lingkungan mikro bagi usaha mereka. Padahal di sisi 

lain, industri rumah tangga merupakan asset nasional 

yang perlu ditumbuh-kembangkan karena merupaka~ subsek

tor industri yang mampu menyerap tenaga kerja dengan 

biaya yang relatif rendah. 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 

1993 (BPS Kabupaten Sidoarjo, 1994; 28) 1, jumlah rumah 

tangga di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalaq 255.551 KK 

dengan jumlah penduduk 1.071.241 jiwa. 

l)lihat Tabel 5.2. hal. 97 
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Sidoarjo sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa 

Timur memiliki banyak industri rumah tangga yaitu 

sebanyak B. 334 unit usaha. dan mampu menyerap tenaga 

kerja sebanyak 27.468 orang tenaga kerja (Departemen 

Perindustrian RI I 

1994:4)2 

Kandepperin Kabupaten Sidoarjo, 

Melihat banyaknya jumlah tenaga kerja yang dapat 

diserap pacta industri rumah tan:gga, maka jelaslah bahwa 

industri rumah tan99a di Sidoarjo adalah sebagai salah 

satu sumber lapangan kerja yang harus dimanfaatkan dan 

dibina dengan baik. 

Kontribusi yang diberikan oleh industri rumah 

tangga hukan hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi 

juga diharapkan dapat meningkatkan keahlian atau ke

trampilan dari sumber daya manusia yang diperlukan. 

Selanjutnya diharapkan dapat rneningkatkan produktivitas 

kerja tenaga kerja. Produktivitas kerja seorang karya

wan biasanya terwujud sebagai prestasi karyawan terse

but di lingkungan kerjanya. Seorang karyawan ing1n 

mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dengan maksud 

untuk memperoleh imbalan sebanyak-banyaknya sesuai 

dengan prestasinya, karena dengan imbalan yang besar 

ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup 

nya. 

2)lihat Tabel 5.5. hal. 102 
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Tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja ternyata 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kemauan 

kerja, kemampuan kerja. dan tersedianya fasilitas

fasilitas teknologi serta bahan baku yang digunakan. 

Guna lebih meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja dapat diusahakan melalui pemberian motivasi 

dengan melihat kebutuhan yang dominan dari para peker

ja, baik kebutuhan fisiologis ataupun kebutuhan

kebutuhan lain, seperti kebutuhan keselamatan dan 

keamanan, kebutuhan sosia1, kebutuhan penghargaan, 

serta kebutuhan aktualitasasi diri. 

Makin tepat usaha pemberian motivasi. maka prdduktivi

tas tenaga kerja makin tinggi sehingga akan menguntung

kan kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun 

pekerja. Dari uraian-uraian di atas, maka judul peneli

tian yang akan dilakukan diberi judul "~ 

VARIAIJBr.-VARIAIJBr. M/OTIVASI TliIIIIADIIP AlUIltIIttLVITAS 

TBIII"GA IDIII.J1l DRYlUflIII' PAM INDr1STRI "RrMIIH 2"AMlGA J)I 

lrllBUPATJaIJ SIDOAIlJO" 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

7 

1.2. perurnusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah variabel-variabel motivasi, yaltu kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan 

kerja, kebutuhan sasial, kebutuhan penghargaan 

serta kebutuhan aktualisasi mempunyai pengaruh yang 

bermakna terhadap Produktivitas tenaga kerja karya

wan industri rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Variabel motivasi mana yang mempunyai pengaruh domi

nan terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan 

Industri Rumah Tangga di Kahupaten Sidoarjo ? 

3. Apakah ada perbedaan tingkat kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan 

sasial, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktua

lisasi tenaga kerja karyawan pada 4 kecamatan di 

Kabupaten Sidoarjo ? 

4. Apakah ada perbedaan variabel motivasi yang dominan 

pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk : 

1. Mengetahui apakah variabel-variabel motivasi yang 

terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan kesela

matan dan keamanan kerja, kebutuhan sosia1, kebu

tuhan penghargaan serta kebutuhan aktualiaasi diri 

mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Produk

tivitas tenaga kerja karyawan industri rumah tangga 

di Kabupaten Sidoarjo. 

2. Mengetahui variabel motivasi mana yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap produktivitas tenaga kerja 

karyawan industri rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo 

3. Mengetahui perbedaan tingkat kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan 

soaia1, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktua-

1isa8i tenaga kerja karyawan pada empat kecamatan di 

Kabupaten Sidoarjo. 

4. M~ngetahui perbedaan variabel motivasi yang dominan 

pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. 
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1.4. Maofaat Penelitiao 

Penelitian ini diharapkan dapat : 

1. bEHlOanfaat bagi pengusaha industri rumah tangga 

sebagai masukan yang berupa informasi tentang 

pengaruh variabel-variabel motivasi terhadap prOduk

tivitas tenaga kerja karyawan, yang dapat diperguna

kan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijaksanaan untuk memotivasi pekerjanya. 

2. dijadikan sebagai Bumbangan pemikiran bagi dunia 

ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Sumber Oaya 

Manueia. 

3. dipakai sebagai bahan informasi bagi pihak yang 

lngin melakukan penelitian lebih lanjut. 
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BAB 2 

TlNJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pene1itiau Terdahu1u 

Penelitian yang berhubungan dengan masalah 

Motivasi telah dilakukan oleh Budiyanto. dari Fakultas 

Pasca Sarjana Universitas Airlangga 1990 berjudul 

"PeDgarub Ifotivasi terhadap Produktivitas Kerja psdIl 

PeruJta!Jaan Palraian Jadi di Jrota Jradya SUrabaya· 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui : 

1 .. Apakah ada pengaruh tingkat jahatan kelompok pekerja 

terhadap tingkat kebutuhan mereka. 

2. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap prOduktivitas 

pekerja operasional. 

Hipotesis yang diajukan adalah : 

1. Diduga ada pengaruh tingkat jabatan kelompok pekerja 

terhadap tingkat kebutuhan mereka. 

2. Diduga ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap 

prOduktivitas pekerja operasional. 

10 
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Hasil penelitian menunjukkan : 

1. Terdapat pengaruh tingkat jabatan kelompok pekerja 

terhadap tingkat kebutuhan mereka, yang mempunyai 

pengaruh agak rendah (C = 0.2242) dengan tingkat 

signifikansi yang sangat kuat (p < 0.01). 

2'. Kelompok pekerja tingkat tinggi mempunyai kebutuhan 

fisiologis sebesar 50 \ dari pendapatan. 

3. Kelompok tingkat menengah mempunyai kebutuhan fi-

8i0109i8 sebesar 58,78t dari pendapatan. 

4. Kelompok tingkat rendah mempunyai kebutuhan fisiolo-

9is sebesar'S2,)O \ dari pendapatan. 

5. Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja para 

pekerja operasional adalah cukup (C:::O,4639), pada 

taraf nyata yang kuat (p < 0.01), 

Sri Yunan Budiarsi dari Program Studi Pasca 

Sarjana Universitas Airlangga pada tabun 1991 telah 

meneliti mengenai -.Pe.Dgarub PeD.geWbangaD .su-ber Daya 

lfaDusia Terbadap ProduIct:i vi t:as Teua.ga Kerja Industri 

JroreIr Api di Ja.... Tislr" 

Tujuan Penelitian tersebut : 

1. Untuk mengetahui apakah pengembangan sumber daya 

ntanusia dengan unsur-unsur dasar yang terdiri dari 

ability, motivation, and opportunity mempunyai 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

12 

pengaruh yang bermakna terhadap produktivitas tenaga 

kerja. 

2. Untuk mengungkapkan faktor apa yang paling berpenga

ruh terhadap produktivitas tenaga kerja. 

Hipotesis yang diajukan : 

1. Diduga bahwa faktor-faktor ability, motivation, dan 

opportunity mempunyai pengaruh terhadap produktivi-

taB tenaga kerja, dimana ketiganya merupakan unsur-

unsur pokok dalam mengembangkan sumber daya manueia. 

2. Diduga bahwa motivation/motivasi dalam individu 

tenaga kerja merupakan faktor yang paling ber-

pengaruh. 

Hasil penelitiannya menunjukkan : 

1. Pengembangan Bumber daya manusia yang dijabarkan men 

jadi ability. motivation, and opportunity, mempunyai 

pengaruh berarti terhadap produktivitas tenaga kerja 

pada industri korek api di Jawa Timur. Hasil pengu-

jian secara keseluruhan menunjukkan bahwa individu 

yang bekerja perorangan mempunyai korelasi dengan 

produktivitas tenaga kerja sebesar 0.68 dengan p < 

0,01, dan untuk individu yang bekerja dalam kelompok 

mempunyai korelasi sebesar 0,52 dengan p < 0,01 . 

• ILII: 
fttPI.ISTA~AA. 

·-"USlTAI AIIlLA •••• • 

IU .. AIIAWA 
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2. Oari ketiga unsur dalam pengembangan sumber daya 

manusia yang paling berpengaruh adalah unsur motiva

tion. Hasil pengujian menunjukkan bahwa "individu 

yang bekerja seca~a perseorangan mempunyai korelasi 

dengan produktivitas tenaga kerja sebesar 0,43 

dengan p < 0,01, dan untuk individu yang bekerja 

dalam kelompok mempunyai korelasi sebesar 0,25 

dengan p < 0,01. 

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penel1tian 

tersebut adalah : 

1. Penelitian ini khusus mengamati variabel-variabel 

motivasi pada obyek yang berbeda dengan kedua pene

litian tersebut. 

2. Penelitian ini tidak membedakan tingkat kebutuhan 

berdasarkan t1ngkat jabatan. 

3. penelitian ini khusus mengamati motivasi individu da 

lam kelompok. 

4. Penelitian ini dilakukan pada unit usaha yang ber

beda. 
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2.2. Landasao Teari 

2.2.1. Pedgert:lan Ifot:ivasi 

Setiap manusia mempunyai potensi untuk 

bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. 

Kemampuan bertindak itu diperoleh manusia baik 

secara a1ami (ada sejak lahir) atau dipelajari. 

Walaupun rnanusia mempunyai patensi untuk 

berperilaku tertentu tetapi perilaku itu hanya 

diaktualisasi pada aaat-saat tertentu saja. 

Patensi untuk berperilaku tertentu itu disebut 

"ability" (kemampuan). Sedangkan ekspresi dari 

patensi ini dikenal sebagai II performance" . 

Karena tidak selalu dan tidak Bemua 

"ability" muneul dalam bentuk n~erformancen, 

maka dapat dipastikan ada faktor atau kekuatan 

tertentu yang menyebabkan "ability" itu terak

tualisasikan dalam "performance". Dengan memaha

mi kekuatan apa yang mendorong manusia berperi

laku, maka dapat dipastikan akan mengerti peri~ 

laku ini sebagai kemauan (will) untuk bertindak. 

Tentunya hal ini tidaklah memberikan gambaran 

yang jelas mengenai proses di balik aktualisasi 

dari "ability" pada manusia pada saat tertentu. 

Oleh karena itu, para ahli perilaku memberikan 

istilah motivasi. 
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Kata motivasi berasal dari bahasa latin 

"movere" yang artinya "menggerakkan". Arti kata 

ini tentu tidak memberikan gambaran yang cukup 

jelas tentang bagaimana perilaku manusia terak-

tualisasi. Untuk dapat memehami proses apa yang 

terjadi, membuat seseorang berperilaku secara 

aktual, perlu mengkaji beberapa definisi yang 

dibuat oleh beberapa pakar ilmu perilaku. 

Pritchard memberikan pengertian motivasi yang 

berbeda (Steers dan porter, 1987:5). 

Atkinson menyebutkan. "Motivasi memberikan 

pengaruh langsung tindakan yang terarah, penuh 

semangat dan menetapl'. 

Sedangkan Jones menyatakan, "Membuat suatu 

perilaku muncul, dipacll, diteruskan, dihentikan, 

dan diikuti oleh reaksi-reaksi subyektif". 

• 
Vroam menjelaskan sebagai "Suatu proses memilih 

al ternatif kegiatan yang disadari oleh manusia 

atau organisasi lainnya". 
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Selanjutnya, C>~~ daD Pritchard. ftMotivasi 
bekerja dengan satu perangkat variabE!l dengan 
satu perangkat variabel independen atau dependen 
yang saling berhubungan , dan selanjutnya meriga
rahkan perilaku indi vidu ". 

KOoatz (1989:115), menyatakan 
Motivasi adalah sebagai suatu reaksi, yang 
diawali dengan adanya kebutuhan yang menimbulkan 
keinginan atau upaya rnencapai tujuan, yang 
selanjutnya menimbulkan tensi (ketegangan) yaitu 
keinginan yang belum terpenuhi I yang kemudian 
menyebabkan timbulnya tindakan yang mengarah 
pada tujuan dan akhirnya memuaskan keinginan. 

w~ aDd DaviS (1985:399), menyatakan ; 
Motivation is a person's drive to take an action 
because that person wants to do so. If people 
are pushed, they are merely reacting to pres
sure. They act because they feel that they have 
to. However if they are motivated, they make the 
positive choice to do something because they see 
this act as meaningful to them. Their actions, 
for example, may satisfy some of their needs. 

Dari definisi-definisi yang dikemukan oleh 

para ahli ilmu perilaku di atas. dapat.diperoleh 

gambaran tentang karakteristik motivasi, yakni : 

1. Memacu perilaku manusia atau organisasi lain-

nya. Ada suatu tenaga dalam individu, ada 

dorongan (drive) yang membuat manusia 

berperilaku tertentu dan lingkungan sering 

menyulut dorongan ini. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

2. Mengarahkan perilaku. 

Perilaku yang ditimbulkan oleh motivasi 

selalu berorientasi pada tujuan. 
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3. Perilaku yang ditimbulkan dijaga kekuatannya 

atau ditingkatkan. 

Ini berarti suatu dorongan (drive) memacu 

individu berperilaku. Lingkungan di sekeliling 

individu memberikan umpan balik pada diri indi

vidu, yang akhirnya berakibat memperkuat inten

sitas diri drive dan mengarahkannya kembali 

drive itu dalam bentuk perilaku yang terdahulu. 

2.2.2. Proses Mb~ivasi 

Dari uraian tentang pengertian dan karakteristik 

motivasi di atas, 

tentang model umum 

penulis akan menguraikan 

dari motivasi yang dapat 

menggambarkan dinamika dari motivasi sehingga 

dapat mendorong manusia berperilaku. 

Ada 4 komponen dalam model motivasi ini yakni 

1. Kebu~uhan, Hasrat, Harapan 

2. Perilaku 

3. Insentip atau Tujuan dan 

4. Umpan - balik. 
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Inner state dalam keadaan tak seimbang 

I > kebutuhan, hasrat, --> 
harapan 

Modifikasi inner 

perilaku insentip ~ 
atau tUjU1 

state <------------------~ 

Gambar 2.1. Model Motivasi 

Sumber Streers & Porter, 1987:6) 

Individu mempunyai kebutuhan, hasrat atau 

harapan kekuatannya berbeda-beda antara individu 

yang satu dengan yang lain. Kebutuhan ini menun-

jukkan kekurangan yang dialami individu pada 

Baat tertentu, baik bersifat biologis (misalnya 

kebutuhan akan makan) atau 808i0109i8 ( misalnya 

kebutuhan afiliasi) atau psikologis (misalnya 

kebutuhan berprestasi dan kebutuhan aktualisasi) 

Timbulnya kebutuhan ini membuat ketidak seim-

bangan dalam diri individu, yang mendorong 

indi vidu i tu untuk berusaha menguranginya. 

Adanya kebutuhan, hasrat atau harapan ini biasa-

nya dihubungkan dengan "anticipation" (ramalan) 

atau kepercayaan bahwa tindakan atau perilaku 

tertentu akan dapat mengurangi ketidak-

seimbangan tadi. Oleh karena itu, individu 

bertindak mengarah pada tujuan tertentu, yakni 

mengurangi ketidak seimbangan. 
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Perilaku atau tindakan individu ini menim-

bulkan konsekuensi tertentu terhadap dirinya 

sendiri maupun 1 ingkungannya, yang selanj utnya 

rnemberikan umpan balik bagi individu tentang 

pengaruh dari perilakunya itu. Umpan balik ini 

akan digunakan individu untuk memodifikasi 

perilaku tadi. agar perilaku lebih benar diban

ding dengan yang terdahulu. 

2.2.3. Bal-.ba.l yang Harus Diperhal:ikan agar l' -"e£ian 

Motivasi dapat Efektif 

Pada umumnya motivasi dilakukan sebagai 

salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja 

guna meningkatkan hasil kerja, tetapi pemberian 

motivasi belum tentu mengenai sasaran (efektif). 

Agar pemberian motivasi dapat efektif menurut 

Zalesniek and Roethlisberger (1958 : 327) perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. The technical organization of the group. 
2. The social structure of the group. 
3. The individual task motivation i.e. the wil -

lingness to work hard each member brings to 
and maintains toward his job. 

4. The reward he receives from doing the job. 
5. The satisfaction he obtains from being an ac

cepted member of the group. 
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Maksud dan pengertian di atas adalah 

sebagai berikut. Niat baik suatu perusahaan 

yaitu pemberian motivasi kepada karyawan akan 

berhasil baik/efektif apabila didukung dengan 

beberapa kondisi, antara lain kondiei struktural 

(pembagian kerja) kepada para karyawan. paling 

tidak disesuaikan dengan kemampuan atau bakat 

mereka. Disamping hal tersebut perusahaan juga 

harus mempersiapkan kondisi soaia1 (hubungan 

antar pekerja) yang disesuaikan sebaik muogkin. 

Tidak kalah pentingnya dengan hal di atas, dalam 

pemberian motivasi hendaknya disesuaikan dengan 

harapan para pekerja itu sendiri. Hal lain yang 

perlu diperhatikan adalah sistem upah oleh 

perusahaan kepada karyawan dapat diterima dengan 

baik oleh karyawan itu sendiri, dan yang terak

hir seorang pekerja diterima dengan baik oleh 

anggota kelompok dimana ia bekerja. 

Armstrong (1988 

dapat efektif bila : 

69), menyatakan motivasi 

1. Memahami proses dasar motivasi, model kebutu
han, sasaran, tindakan dan pengaruh pengala
man dan harapan. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mo 
tivasi, pola kebutuhan yang mendorong kearah 
sasaran dan keadaan dimana kebutuhan tersebut 
terpenuhi atau tidak terpenuhi. 
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3. Mengetahui bahwa motivasi tidak dapat dicapai 
hanya dengan menciptakan perasaan puas, 
karena banyak perasaan puas dapat menimbulkan 
perasaan puas diri dan kelambanan. 

4. Memaharni bahwa disamping sernua faktor diatas 
ada hubungan yang kompleks antara· moti vasi 
dan prestasi kerja. 

2.2.4. reori-teori ~tivasi 

Salah satu teori motivasi banyak diacu 

secara luas adalah teori rnotivasi yang berda-

sarkan IIHirarki kebutuhan secara Individu" yang 

dikemukakan oleh Maslow. Teori Maslow (Gibson 

et al., 1985 : 102), membagi kebutuhan menjadi 

lima tingkatan yaitu 

1. Physiological: The need for food. drink, 
shelter, and relief from pain, 

2. Safety and Security: The need for freedom 
from threat, that is, the security from 
threating events or surroundings. 

3. Belongingness, social, and love: The need 
for friendship, affiliation, interaction, and 
love, 

4. Esteem: The need for self-esteem and for es
teem from others. 

5. Self actualization: The need to fulfill one
self by maximizing the use of abil ities 
skills, and potential. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

Higher 
Level 
Needs 

Lower 
Level 
Needs 

22 

Hirarki Kebutuhan dari Maslow digambarkan seba-

gai berikut : 

r ---------
Self-Actualization (e.g. , 
need for personal growth) 

Esteem (e·9· , need for 
respect from others) 

- - - -- ---------- - - - --
Social (e.g. , need for 
affiliation with others) 

Safety (e.g. , need for 
emotional security) 

L Physiological (e.g. need for 
healthy air) 

Gambar 2.2. 
Sumber 

Maslow's Hierarchy of Needs 
Dubrin, 1989 : 361 

Menurut Maslow tingkat kebutuhan terendah adalah 

kebutuhan fisiologis, dan tingkat kebutuhan 

tertinggi adalah aktualisasi diri. Teari Maslow 

mengasumsikan pada dasarnya seseorang berusaha 

memenuhi kehutuhan pokok sebelum berusaha meme-

nuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Pada dasarnya 

setiap orang mempunyai kehutuhan yang sarna, 

tetapi berbeda dalam dominaei kebutuhan. 

Kebutuhan akan menjadi motivasi atau penggerak 

jika belum terpenuhi, tetapi jika telah terpenu

hi daya motivasinya akan terhenti. 
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Herzberg (Gibson, 1988 : 114), membagi 

faktor kebutuhan menjadi dua kategori, yaitu 

dissatisfiers dan satisfiers atau hygiene dan 

motivator atau extrinsic factors dan intrinsic 

factors. Pengertian masing-masing adalah Bebagai 

berikut : 

1. Dissatisfiers atau hygiene atau extrinsic 

factors. yaitu serangkaian kondisi ekstrin

eik, keadaan pekerjaan, yang menyebabkan rasa 

tidak puas diantara p~ra karyawan hila kondi

ai tersebut tidak ada. Tetapi hila kondiai 

tersebut ada tidaJc selalu akan memotivasi 

karyawan. 

Apabila dissatisfiers tidak cukup, buruh 

dapat tidak puas, tetapi apabila cukup belum 

tentu merangsang buruh untuk bekerja lebih 

keras. 

2. Satisfiers atau motivator atau intrinsic fac-

tors, yaitu kepuasan pekerjaan, yang apabila 

kondisi tersebut terdapat dalam pekerjaan, 

akan menggerakkan motivaai, yang dapat 

menghasilkan prestasi yang baik. Tetapi bila 

faktor-faktor tersebut tidak ada dalam peker-

jaan, maka tidak menimbulkan rasa ketidak-

puasan yang berlebihan. ---- I .1111t 
tu.I'UST ... I .... . 

'w.YUSlTAIl ... IIlU ...... • 

.UIl.4BAY.4 
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Teori motivasi Herzberg ini lebih tepat digu-

nakan pekerja kant or yang mempunyai tingkatan 

lebih tinggi. 

Masing-masing faktor tersebut dapat dili 

hat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

HERZB8RG'S TWO FACTOR THBORY 

HYGIENE FACTORS MOTIVATORS 

Company policy and administration Achievement 

Supervision, technical Recognition 

Salary Work itself 

Interpersonal relations, supervisor Responsibility 

Working conditions Advancement 

Sumber Luthans ( 1988 : 201 ). 

Teori motivasi Alderfer mendasarkan diri 

pada kebutuhan-kebutuhan setiap individu. 1\1-

derfer membagi kebutuhan-kebutuhan individu 

menjadi tiga kelompok yang di-identifikasikan 

sebagai berikut (Luthans. 1988 : 203) 

Existence, relatedness, and growth (hence ERG 
theory). The existence needs are concerned with 
survival (physiological well-being). The relat
edness needs stress the importance of interper
sonal, social relationships. The growth needs 
are concerned wi th the individual's intrinsic 
desire for personal development. 
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1. Existence needs (kebutuhan keberadaan). ada -

lah suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup, 

sesuai dengan kebutuhan tingkat rendah dari 

Maslow, yaitu meliputi kebutuhan fisiologia 

dan kebutuhan keselamatan dan keamanan, Berta 

fakt6r hygiene dari Herzberg. 

2. Relatedness needs (kebutuhan untuk bergaul),

adalah suatu kebutuhan untuk meyakini hubun

gan sesamanya. melakukan hubungan sosia1, dan 

bekerja sarna dengan orang lain. Kebutuhan ini 

Besuai dengan kebutuhan sosia1 dari Maslow 

dan hygiene dari Herzberg. 

3. Growth needs (kebutuhan untuk maju) , adalah 

meliputi kemampuan indi vidu menghadapi tan

tangan-tantangan sehingga menyebabkan indivi

du-individu dapat berkembang dalam peker

jaannya. Disamping hal tersebut juga mencakup 

usaha untuk memil iki kepercayaan pada diri 

sendiri serta keinginan untuk dapat lebih 

produktif. Jadi kebutuhan untuk berkembang 

sesuai dengan kebutuhhan akan penghargaan dan 

realisasi diri menurut Maslow, serta kebutu

han motivator dari Herzberg. 
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MCClelland (Sukanto Reksohadiprodjo dan 

T. Hani Handoko, 1986 : 208) menyatakan : 

Seseorang dianggap mempunyai motivasi untuk 

berprestasi j ika ia mempunyai keinginan untuk 

melakukan suatu karya yang berprestasi lebih 

baik dari prestasi orang lain. 

McClelland (Gibson et al., 1985 : 118) 

membagi kebutuhan pokok yang berhubungan dengan 

perilaku pekerja dalam organisasi menjadi 3 

(tiga) , yaitu : 

l. The need for affiliation. (n Aff) 

2. The need for power (n pow) 

3. The need for achievement (n Ach) . 

N Aff kebutuhan affiliasi merupakan 

kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan 

individu lain atau dengan lingkungannya. Kebutu

han ini rnirip dengan kebutuhan saaial dari 

Maslow. , Kebutuhan akan kekuasaan (n Paw) adalah 

merupakan kebutuhan-kebutuhan untuk tumbuh, 

kebutuhan ini mirip dengan kebutuhan akan 

penghargaan dari Maslow. Sedangkan kebutuhan 

akan prestasi atau n Ach merupakan kebutuhan 

untuk berprestasi yang mirip dengan kebutuhan 
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aktualisasi diri dari Maslow. Selanjutnya dika

takan cleh McClelland bahwa apabila seseorang 

merasa mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, 

maka kebutuhan itu akan memotivasi orang terse

but untuk berusaha keras memenuhi kebutuhannya. 

Misal bila seseorang mempunyai n Ach yang ting

gi, maka kebutuhan ini akan mendorong orang 

tersehut untuk menetapkan tujuan yang penuh 

tantangan dan ia akan bekerja keras karena 

mereka baru merasa puas hila dapat mencapai 

tujuannya (berprestasi). McClelland mengakui 

bahwa kebutuhan fisiologis dan rasa aman lebih 

mendasar dari ketiga kebutuhan yang tingkatannya 

lebih tinggi, tetapi ia menaruh perhatian sedi

kit pada kebutuhan-kebutuhan yang tingkatannya 

lebih rendah. McClelland dalam teorinya rnem

punyai ciri bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut 

dapat dipelajari. Seperti kebutuhan prestasi 

yang pada mulanya rendah, dengan latihan dan 

pengalaman dapat menaikkan kebutuhan prestasi. 
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Gambar 2.3. : SIPNOSIS DARI BMPAT KBB1TI'tIHAN THORI 

Sumber 

MASLOW, ALDERFER, HERZBERG DAN McLELLAND 

Gibson, et al., 1985 : 123. 

Dari beberapa teori motivasi tersebut diatas, 

maka teori yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah 'teori rnotivasi yang dikemukakan oleh 

Abraham maslow dengan tingkatan kebutuhan seba-

9ai berikut : 

Ad.a. J(ebutuhan fisiQlogis 

Telah diuraikan di muka bahwa kebutuhan 

fisiolog.is adalah merupakan kebutuhan pokok atau 

kebutuhan dasar. seperti kebutuhan akan makan. 

minum. pakaian, perumahan dan sebagainya. Se-

seorang bekerja menginginkan agar penghasilannya 

dapat digunakan untuk mencapai kehidupan yang 
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layak, dapat mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu. 

Maslow (Gibson et al., 1985 : l04), antara 

lain mengatakan bahwa setiap orang akan berusaha 

untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan yang 

pokOk, yaitu kebutuhan fisiologis, sehingga 

seseorang di dalam hidupnya tennotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, mereka mau bekerja apa 

saja untuk mendapatkan upah, dimana upah terse

but akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya. 

Alex S. Nitisemito (1980 : 198), antara 

lain mengatakan bahwa karyawan dengan menerima 

kompensasi dimaksudkan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan secara minimal. Misalnya kebutuhan 

akan makan. minum, pakaian dan perumahan. 

Menurut Wexley and YukI (1988 : 99): 
• 

Beberapa kebutuhan fisik dari fisiologiS seperti 
makan dan perlindungan dapat dipenuhi secara 
langsung oleh organisasi, atau secara tidak 
langsung melalui pendapatan yang diterima oleh 
anggota organisasi. 

Dessler (1986 : 350), mengatakan : 

Dalam berbagai bentuknya jelas sekali motivasi 
merupakan dorongan utama dalam masyarakat. 
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Selanjutnya dikatakan upah merupakan satu - sa
tunya motivator paling penting yang digunakan 
dalam masyarakat kita yang terorganisasi. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas 

menunjukkan bahwa kebutuhan unsur utama dan 

dijadikan sebagai titik tolak teari motivasi 

yang cukup penting artinya dan disebut sebagai 

dorongan fisologis atau faali. 

Menurut Maslow (1994 : 43) terdapat konsep 

penting sehubungan dengan kebutuhan fisiologis 

tersebut, yaitu yang disebut sebagai Konsep 

homeostatis. 

Konsep homeostatis menunjukkan usaha 

otomatis dalam tubuh untuk mempertahankan aliran 

darah yang konstan dan normal. Kondisi ini 

dijelaskan oleh Young (dalam Maslow, 1994 44) 

dalam suatu studinya mengenai selera dalam 

kaitannya dengan kebutuhan tubuh. Apabila tubuh 

kekurangan zat kimia, individu akan cendenmg 

(dengan cara yang tidak sempurna) mengembangkan 

suatu selera khusus atau kebutuhan akan seba-

gian elemen makanan yang kurang tersebut. 

Selanjutnya Oleh Young dikatakan bahwa 

hampir tidak mungkin membuat daftar suatu kebu-

tuhan fisiologis, karena akan mencapai jumlah 
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berapa saja yang dikehendaki seseorang, tergan

tung kepada tingkat kekhususan penguraiannya. 

Seh1ngga tidak perlu diragukan lagi bahwa kebu

tuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang 

paling kuat dan dominan . Tegasnya ini berarti 

bahwa pada diri manusia yang selalu merasa 

kurang dalam kehidupannya, kebutuhan fisiologis

lah dan bukan yang lain, yang merupakan motivasi 

terbesar. 

Penjelaskan di at as membawa peneliti 

kepada suatu kesimpulan sernentara bahwa kebu

tuhan fisiologis adalah faktor (variabel) yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap prOduktivi

taB. 

Hal inilah yang mendorong seorang'pekerja 

untuk lebih giat bekerja untuk mendapatkan 

sesuatu imbalan (yang umumnya berupa upah atau 

dalam bentuk natura) untuk dapat memenuhi kebu

tuhan fisiologisnya yang setiap saat harus 

selalu dipenuhinya. Karena kebutuha"n fisiologis 

inilah berdampak positif terhadap peningkatan 

produktivitas pekerja yang bersangkutan. 
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Uraian di atas dimaksudkan bahwa seseo-

rang melakukan pekerjaan adalah untuk mendapat

kan upah yang dipergunakan untuk memenuhi kebu

tuhan hidup minimalnya atau kebutuhan pokok. 

Selain itu upah juga merupakan dorongan agar 

karyawan bekerja dengan bersemangat. 

Dessler (1986 350) membedakan upah menjadi dua 

yaitu : 

1. Upah berdasar waktu, yang terdiri dari : 
a. Upah (wages), yaitu upah yang dibayarkan 

kepada buruh kasar atau karyawan, berda
sarkan j'am atau harian, 

b. Gaj i (salaries), yaitu upah yang di
ba'yarkan kepada manajer, pegawai kesekre
tariatan dan administratif, berdasarkan 
periode waktu minggu atau bulan. 

2. Upah boroogan (piecework), yaitu upah borong
an yang mengaitkan kompensasi secara langsung 
dengan jumlah produksi (per potong) yang 
dihasilkan karyawan. 

Namun demikian, penjelasan Dessler tentang 
upah tersebut masih harus ditambahkan penjelasan 
lain sesuai dengan kondisi sos ia1 ekonomi dan 
politik di lndoensia. Menurut J. Simajuntak 
(1985 : 30) upah buruh di Indonesia tidak dapat 
didasarkan sernata-mata pada nilai yang sarna 
terhadap suatu pekerjaan atau jasa yang diberi
kan. Selanjutnya menurot Payaman hal tersebut 
disebabkan : 

1. Produktivitas kerja sebagian besar 
pekerja di Indonesia masih sangat rendah 
sehin99a upah yang diterima tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
nya. 

2. Oi Indonesia belum sepenuhnya memerinci 
klasifikasi jabatan dan oleh sebab itu 
belum mempunyai ukuran-ukuran yang jelas 
mengenai perjenjangan upah. 
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3. Di Indosnesia belum mempunyai sistem 
jaminan sasia! yang memungkinkan pekerja 
yang berproduktivitas rendah memperoleh 
penghidupan yang layak. 

Atas dasar kenyataan tersebut, maka sistem 

pengupahan di Indonesia khususnya dalam peneta

pan upah minimum, J Simanjuntak (1.985 31) 

mendasarkan pada dua fungsi upah, yaitu : 

1. Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil 

kerja seorang karyawan. 

2. Fungsi ekonomi dan sasial dari upah. 

Konsekuensi daripada pandangan yang demiki

an adalah upah tidak hanya didasarkan oleh nilai 

produktivitas kerja seseorang. Oalam kaitan 

dengan hal di atas maka dapat dimengerti misal-

nya mengapa pemerintah menetapkan undang-undang 

mengenai tunj angan-tunj angart kepada buruh yang 

harus dijalankan oleh perusahaan dimana buruh 

tersebut bekerja. Juga gagasan untuk menetapkan 

upah menimum. 

Penerapan upah minimum yang harus dijalan-

kan o1eh perusahaan mempunyai fungsi sosial. 

Nilai ekonomis dari upah minimum tersebut sangat 

erat hubungannya dengan peningkatan produktivi-

tas kerja dan produksi dalam arti luas. Oleh 
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sebab itu peningkatan produktivitas bagi buruh 

dapat dimulai dengan pendapatan dari upah. 

Peningkatan pendapatan dari upah bagi buruh 

secara tidak langsung akan mempengaruhi produk 

nasional karena buruh rnerupakan konsumen sekali

gus produksen. Maka peningkatan upah berarti 

meningkatkan daya beli terhadap barang-barang 

produksi dalam negeri. 

Ad.b. Kebutyhao keselamatao dan keamanon kerja 

Keselamatan dan keamanan kerja merupakan 

kebutuhan fundamental bagi manusia, kadang

kadang bahkan lebih penting dari pada upah atau 

kesempatan untuk maju. Keselamatan kerja dalam 

hal ini merupakan keselamatan pekerja yang 

berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, 

bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat 

kerja dan lingkungannya serta cara-cara melak~

kan pekerj aan. Para pekerj a dalam melaksanakam 

tugas-tugasnya perlu mendapatkan perlindiungan 

keselamatan kerja agar pekerja secara aman 

melakukan pekerjaannya sehari-hari guna mening

katkan produksi dan produkti vitas. Moh. Agus 

Tulus dkk (1989 : 171) berpendapat bahwa kesela

matan kerja dapat dilakukan dengan membuat 
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kondisi kerja yang arnan yaitu dengan melengkapi 

alat-alat pengaman, penerangan sebaik mungkin, 

menj aga lantai dan tangga bebas dari air. 

minyak, dan gemuk Berta memelihara fasilitas 

pabrik yang baik. 

Alex S. Nitisemito (1980 ; 231) mengatakan 

Sebaiknya setiap perusahaan berusaha agar usa
hanya stahil, dengan kestabilan maka masa depan 
perusahaan akan terj amin . Perusahaan yang usa
hanya tak stabil akan rnenimbulkan kecemasan / 
kekhawatiran para karyawannya. Mereka mungkin 
khawatir memikirkan tentang kapan saatnya menda
pat giliran untuk dipecat. 

Yang dimaksud usaha yang stabil tersebut 

adalah llsaha dari suatu perusahaan yang menun-

jukkan ,adanya perkembangan yang tidak berfluk-

tuasi. Pada umunya perusahaan-perusahaan yang 

seperti ini akan dapat mempertahankan kehidupan

nya (survival), sehingga para pekerja di perusa

haan tersebut akan terjamin kelangsungan kerja-

nya. 

Pendapat para ahli di atas mengenai 

kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja tidak 

j auh berbeda dengan pendapat Wexley dan YukI 

(1988 : 99), yaitu : 
Kebutuhan keamanan atau keaelamatan kerja beris
ikan perlindungan dari ancaman bahaya fisik atau 
berkurangnya pendapatan. Kebutuhan-kebutuhan ini 
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bisa dipenuhi dengan ,meoghilaogkan .kondisi
kondiei kerja yang membahayakan dan dengan 
pengaman-pengaman yang melindungi bencana ekono
mi pribadi. pengaman - pengaman ini meliputi 
jaminan kesehatan, jaminan cacat, jaminan 
pengangguran, masa kerja atau kontrak kerja 
jangka panjang. serta peraturan-peraturan atau 
prosedur-prosedur mengemukakan tuntutan yang 
melinduDgi pekerja terhadap kecurigaan-kecuri
gaan yang memusuhi, pemberantasan sementara 
ataupun pemecatan. 

Ad.c. Kebutuban sosial 

Para pekerja agar dapat melaksanakan 

pekerjaannya masing-masing dengan sebaik-

baiknya, maka periu diciptakan iklim kerja atau 

suasana kerja yang harmonia, baik antara pekerja 

itu sendiri maupun antara pekerja dengan atasan. 

Megginson et al. (T. Hani Handoko, 1986 : 258), 

antara lain mengatakan bahwa kebutuhan sosial 

secara teoritis adalah kebutuhan akan cinta, 

persahabatan, perasaan memiliki dan diterima 

kelompok, kekeluargaan, asosiasi. 

Perilaku seseorang seringkali dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial tertentu seperti 

kelompok referensi, keluarga, dan status dan 

peranan sosial mereka. Sedangkan secara terapan 

adalah, kelompok-kelompok formal, kegiatan-

kegiatan yang disponsori perusahaan, acara-acara 

peringatan. 
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Heidjrachman dan Suad Husnan (1990 : 187) 

antara lain mengatakan bahwa manusia sebagai 

makhluk saBial membutuhkan persahabatan, untuk 

itu maka ia akan melakukan hubungan dengan 

teman-temannya. Seorang karyawan yang mengalami 

kehidupan keluarga tidak bahagia. pekerjaan akan 

memberikan bagian terbesar dalam memuaskan 

kebutuhan scaial mereka. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa manusia dikatakan sebagai 

mahluk scaial, oleh karena itu manueia memerlu-

kan persahabatan dan tidak dapat hidup sendirian . . 

untuk jangka waktu yang lama. Manusia sering 

berhubungan dengan teman-temannya haI'l:ya karena 

terdorong perasaan punya sahabat, terutama 

dimana kebahagian tidak didapatkan di rumah, 

maka pekerjaan memberikan bagian terbesar dalam 

memuaskan kebutuhan sosial mereka. 

Pekerjaan tidak jarang dapat memberikan 

rasa puas akan kebutuhan sosial. Menjadi anggota 

suatu kelompok tertentu memberikan rasa identi-

fikasi (sense of identification) dan juga rasa 

ikut memiliki sense of belonging), hal ini 

yang menjadi sebab mengapa banyak timbul organi-
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sasi informal dalam suatu perusahaan. Manusia 

biasanya lebih senang pada suatu kelompok kecil 

yang dapat selalu bersama-sama dari pada suatu 

kelompok masa dimana mereka tidak dapat mengi-

dentifikasikan diri mereka 

kelompok lainnya. 

dengan anggota 

Bekerja bersama-sama dalam suatu tim 

sangat membantu dalam memperbaiki moral rnanusia 

yang bersangkutan, karena pada dasarnya manusia 

adalah mahluk yang suka menolong dan ingin 

ditolong pada saat mereka membutuhkannya. 

Pada dasarnya setiap karyawan ingin per

lakukan yang adil. Para karyawan dalam setiap 

perusahaan ingin agar suara mereka juga ikut 

didengar j ika peruasahan melakukan yang tidak 

berkenan dengan harapan mereka. Dalam melakukan 

tugasnya, 

pengakuan 

seorang 

bahwa apa 

karyawan ingln mendengar 

yang telah dilakukannya 

adalah baik, disamping itu mereka juga ingin 

mengetahui dimana posisi mereka dalam perusahaan 

yang bersangkutan. 

Perhatian baik dari atasan, keluarga, 

ternan dan sebaginya adalah hal yang sangat 

dibutuhkan oleh setiap karyawan at au manusia, 

terlepas dari baik atau buruknya pekerjaan yang 
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telah dilakukan. Tetapi ada suatu hal yang perlu 

diperhatikan sehubungan dengan masalah perhatian 

adalah, setiap karyawan mempunyai perasaan yang 

berbeda terhadap perhatian dari atasan mereka. 

Ad. d. 1{ebutuban Pengbargaan 

Semua orang dalam suatu masyarakat mempun- ~ 

yai kebutuhan dan keinginan akan penilaian yang 

mantap, berdasar dan biasanya bermutu tinggi, 

akan rasa hormat diri, atau harga diri dan 

penghargaan dari orang lain. 

Menurut Maslow (1990 : 55), kebutuhan

kebutuhan seperti di atas dapat diklasifikasikan 

dalam dua hal penting I pertama, keinginan akan 

kekuatan, prestasi, kecukupan, keunggulan dan 

kemampuan, kepercayaan pada diri sendiri dalam 

menghadapi dusia serta kemerdekaan dan kebeba

san. Kedua, hasrat akan nama baik atau gengsi, 

prestise (yang dirumuskan ·sebagai penghargaan 

dan penghormatan dari orang lain), status, 

ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, 

perhatian, arti yang penting. martabat atau 

apresiasi. 

Selanjutnya Maslow mengatakan bahwa kebu

tuhan-kebutuhan ini telah ditekankan oleh Alfred 
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Adler dan pengikutnya (Maslow, 1990 55) , 

bahwa pemenuhan akan harga diri membawa perasaan 

percaya pada diri sendiri, nilai. kekuatan, 

perasaan dibutuhkan dan bermanfaat bagi orang 

lain. 

Alex S. Nitisemito (1980 229), mengata-

kan : 

Hendaknya setiap perusahaan/instansi memberikan 
kesempatan kepada para karyawan/pegawainya. 
Berikanlah penghargaan kepada para karyawan / 
pegawai yang berprestasi. Penghargaan itu dapat 
berupa pengakuan yang kemudian disertai hadiah, 
kenaikan gaji, kenaikan pangkat, pemindahan 
keposisi yag lebih disukai dan sebagainya. 

Mayo (Moh. Agus Tulus dkk, 1989 : 12), 

berpendapat "Orang dapat menunjukkan produk-

tivitas yang tinggi bila menyadari bahwa dia 

memperoleh pengakuan dan pen9'hargaan II • 

Pendapat John Soeprihanto mengenai peoghargaan 

sebagai berikut (1987 : 35) ': 
Kebutuhan akan harga diri/penghormatan lebih 
bersifat individual atau mencirikan pribadi 
ingin dirinya dihargai atau dihormati sesuai 
dengan kapasitasnya (kedudukannya), sebaliknya 
setiap pribadi tidak ingin dirinya dianggap 
lebih rendah dari yang lain. Mungkin secara 
jabatan lebih rendah tetapi secara manusiawi 
setiap individu (pria maupun wanita). tidak ingin 
direndahkan. 

Dari pembahasan diatas, harga diri yang 

paling mantap dan karenanya yang paling sehat 
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dilandasi pada penghargaan yang diperoleh dari 

orang lain dan bukan pada kapasitas, kompentensi 

dan kelaikkan yang sebenarnya terhadap tugas. 

Harga diri paling mantap dan karenanya paling 

sehat dilandakan pada penghargaan yang diperoleh 

dari orang lain dan bukan dari ketenaran atau 

kemasyuran faktor-faktor luar dan pujian berle

bih yang tidak berdasar. Dalam hal ini perlu 

dibedakan antara kompetensi dan prestasi yang 

sebenarnya yang berdasar pada kemauan keras. 

ketetapan hati dan tanggung jawab, dengan hal 

yang datangnya secara alami dan mudah dari dalam 

sifat yang sesungguhnya, konstitusi, nasib atau 

takdir biologis seseorang. 

Ad.e. Kebutuban Aktualisasi diri 

Meskipun semua kebutuhan di atas telah 

dipenuhi, orang masih sering merasa bahwa pera

saan tidak puas dan kegelisahan baru akan segera 

berkembang, kecuali apabila orang itu melakukan 

apa yang secara induvidual, sesuai baginya. 

Kurt Goldstein (Maslow, 1990 57), menga-

takan bahwa keinginan orang akan perwujudan 

diri, yakni pada kecenderungan untuk mewujudkan 
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dirinya seauai kemampuannya. Kecenderungan ini 

dapat diungkapkan sebagai keinginan untuk makin 

lama makin istimewa, untuk menjadi apa saja 

menurut kemampuannya. 

Munculnya kebutuhan ini nampak jelas dan 

biasanya berdasarkan suatu pemenuhan kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, cinta 

dan harga diri yang ada sebelumnya. 

Pendapat Sukanto Reksohadiprodjo dan T.' 

Hani Handoko (1986 265), tentang kebutuhan 

aktualisasi diri adalah sebagai berikut 

"Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan 

pemenuhan diri, untuk memperguna~an potensi 

diri. pengembangan diri dan melakukan apa yang 

paling cocok, serta menyelesaikan pekerjaannya 

sendiri. II 

Wexley dan Yukl (1988 : 120), mengatakan : 

Guna meningkatkan motivasi secara intrinsik 
dalam rangka memenuhi kebutuhan pertumbuhan 
seperti keberhasilan, keahlian, serta aktualisa
si diri dapat dilakukan melalui perencanaan 
kembali pekerj aan diantaranya menggabungkan 
beberapa pekerj aan menj adi satu pekerj aan yang 
lebih besar ya.ng mencakup variasi kecakapan yang 
lebih luas. 
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2.2.5, Produkt:ivil:as Teuaga JCerja 

Setiap organisasi selalu berupaya untuk 

berhasil dalam mencapai tujuan. Ini dilakukan 

agar kelangsungan hidup organisasi tetap terja-

9a. Untuk itu langkah yang perlu diambil dalam 

menjaga stabilitas produktivitasnya (tenaga 

kerja), kalau perlu ditingkatkan. 

Produktivitas adalah tidak lebih dari 

sekedar ilmu pengetahuan , teknologi, manajemen, 

karena produktivitas mengandung pula falsafah 

dan sikap mental yang selalu bermotivasi pada 

pengembangan diri menuju mutu kehidupan hari 

esok yang lebih baik. 

Jika membicarakan masalah produktivitas, 

muncullah situasi yang bertentangan karena belum 

ada kesepakatan uRtUro tentang maksud pengertian 

produktivitas Berta kreterianya dalam mengukur 

petunjuk-petunjuk produktivitas dan tidak ada 

konsep metode penerapan maupun cara pengukuran 

yang bebas dari kritik. 

Pengertian mengenai produktivitas 'ada 

bermacam-macam, namun pada prinsipnya adalah 

sarna yaitu mengacu pada ratio antara output dan 

input, 
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Hal ini bukan berarti orientasinya pada output 

atau input saja tetapi hubungan antara keduanya. 

Produktivitas juga di.artikan sebagai 

tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan 

jasa, produktifitas mengutarakan cara pemanfaa

tan secara baik terhadap sumber-sumber dalam 

memproduksi barang. 

werther (1986:399), mengartikan produktivitas 

adalah ,ratio antara output (barang-barang dan 

jasa-jasa) terhadap input (tenaga kerja. modal, 

material dan energi) . 

Levitan (1984:5) mengatakan produktivitas adalah 

hubungan antara kuantitas barang-harang atau 

jasa-jasa yang diproduksi selama periode terten

tu dan input tenaga kerja, modal dan Bumber alam 

yang digunakan dalam proses produksi. 

SUdO-o (1988:15) mengatakan produktivitas pada 

dasarnya adalah sikap mental yang selalu mem

punyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 

lebih baik dari pada hari kemarin dan hari esok 

lebih baik dari hari ini. 

Jobu ~ihaoeo (1988 : 2.19), mengartikan bahwa 

produktivitas sebagai kemampuan seperangkat 
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sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu 

atau diartikan juga perbandingan antara pengor

banan (input) dengan penghasilan (out-put). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa semakin keeil 

pengorbanan yang dipakai untuk mencapai target 

penghasilan atau out-put tertentu, maka perusa-

haan tersebut semakin produktif. Sebaliknya 

semakin tinggi persyaratan yang diperlukan atau 

input untuk mencapai penghasilan tertentu dika-

takan kurang produktif. 

Pendapat Komarudin (1983 : 34), produkti-

fitas adalah " Kemampuan untuk menghasilkan 

barang atau jasa yang biasanya dihitung perjam, 

perkepala/permesin/perfaktor produksi lainnyan 
• • 

Pendapat Soejanto (1989 : 77), produktifitas 

adalah : " Peningkatan mutu sumber daya manusia 

akan merupakan peningkatan produktifitas, dalam 

hal ini merupakan tujuan utama pembangunan 

dibidang kependudukan " 

Terry (1977 : 79), mengatakan : nProduc-

tivity as the ratio of physical output to physi

cal input n . 
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Adam and Ebert (1989 : 40), juga mengata

kan : "Productivity can be expressed on a total 

factor basis or on a partial factor basis. Total 

factor productivity is the ratio of outputs over 

all inputs." Rumusannya sebagai berikut : 

outputs 
productivity = 

Labor + Capital + Materials + Bnergy 

Stevens(;m (1986 : 16), mengatakan : 

"Product~vity is a measure of relative amount of 

input used in achieving a given amount of out

put. In fact. it is commonly expressed as the 

ratio of quantity of output to quantity of 

input." Rumusannya sebagai berikut : 

Productivity = 
Output 

Input 

Hidayat (1986:6) mengatakan semua masukan 

dinyatakan sebagai SM + I + E yaitu tenaga kerja 

(man) , mesin-mesin (machine) , bahan-bahan 

(material), modal (money), manajemen (manage -
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Rumusannya sebagai berikut 

Productivity = 
Output 

Man + Machine + Materials + 
Money + Management + Informasi 
+ Energy 

Dari pengertian-pengertian produktivitas 

yang diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa 

produktivitas secara umum adalah perbandingan 

antara output (keluaran) dan input (masukan) 

yang dipakai. 

Kalau dalam perbandingan tersebut Bemua masukan 

yang dipakai untuk menghasilkan keluaran ikut 

diperhitungkan maka akan diperoleh konsep pro 

duktivitas total. Tetapi kalau yang dihitung 

sebagai masukan hanya sebagian Baja maka ratio 

itu merupakan konsep produktivitas partial, guna 

mengetahui produktivitas tenaga kerja, produk-

tivitas . mesin, produktivitas modal dan seba-

gainya. 
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Hubungan antara masukan dan keluaran 

dalam suatu sistem produksi (barang dan jasa) 

dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram 

seperti tertera dalam Gambar 2.4. 

r----------------------------------, 
Ir,,-N<-~LX«iI\N-:----,I~1 flINGS I 1'1 H HASUKAH ~IPl«JSES TRANI>I '''.~ [>1 flJlG5I fl,1"~"""'" I 
1 III II!iAIlMII II ., / /'_51 / / DISFRIBUSIIj 

'----------t-------------t---------~ 

L> P[IIQI(LOAH ,--1 
PROCXJ:T IVllAS 

Gambar 2.4.: HUBVNGAN MASOXAN DAN KBLUARlIN DALI\M SISTBM 

PROD\lKSI 

Sumber Hidayat (1986:6) 

Adam dan Ebert (1989 : 40), selanjutnya mengatakan : 

Output relative to one, two, or three of inputs 
(labor, capital, materials, or energy) are 
partial measures of productivity. Output per 
labor hour, often called labor efficiency. is 
perhaps the mOBt common partial measure of 
productivity. 

J. Ravianto Putra dkk. (1988 : 3.20), 

mengatakan : IIJika keluaran akan kita bandingkan dengan 

salah satu atau dua faktor masukan saja, maka kita 

menuju pada pengukuran produktivitas parsial." 
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Dari penjelasan Adan dan Ebert serta 

Hidayat di atas, pada prinsipnya sebuah perusa

haan atau sistem produksi lainnya menerapkan 

kombinasi kebijakan, rencana surnber-sumber dan 

metodenya dalam memenuhi kebutuhan dan tuj~an 

khususnya. Koffibinasi kebijakan-kebijakan ini 

dituangkan melalui dan dengan bantuan faktor

faktor produktivitas internal dan external. Pada 

tingkat perusahaan, faktor-faktor tersebut 

harnpir seluruhnya direfleksikan dalam sumber 

pokok, yakni : manusia dan bahan-bahan melalui 

A. Modal (perlengkapan, material, dan 

tenaga/energi) . 

B. Tenaga kerja. 

C. Manajemen dan organisasi. 

Jadi peningkatan produktivitas di dalam 

perusahaan terutama dengan tiga jenis sumber 

tersebut. 

Ad.A. Perlengkapan, material, dan tenaga/energi. 

Sebuah perbandingan dari hasil per 

jam kerja manusia melalui waktu dipenga 

ruhi oleh volume, variasi dan hasil 

tahunan moda1 tetap. Kua1itas. unsur 

perala tan serta tingkat keseragamannya 
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seringkali berat timbangannya dalam mengu

kur produktivitas organisasi. Banyak para 

ahli percaya bahwa 1/4 sampai 1/5 pertum

buhan produktivitas yang disebabkan oleh 

modal. Manfaat yang efektif dari tanah, 

gudang maupun mesin adalah merupakan 

sumber penting bagi penurunan biaya. 

pengaruh pertumbuhan produktivitas dari 

peralatan yang dipilih secara baik maupun 

pemuatan optimal adalah benar-benar 

penting. Tidaklah umum ·untuk memperoleh 

tingkat daya guna mesin antara 50\-70\, 

karena perencanaannya yang jelek dan 

kurang perawatan preventif. Pada suatu 

perusahaan yang tergolong berhasil. pe

nurunan yang kritis. waktu penggunaan per

lengkapannya dikurangi dari rata-rata 19 

jam perminggu menjadi 4,4 jam. Perubahan

perubahan pada perlengkapan maupun per

sonal tidak terjadi kalaupun ada hanya 

pada pekerj a bagian pemeliharaan sebagai 

hasil dari sistem manajemen yang lebih 

baik. 
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Pada umumnya metode-metode pemerin

tah kerja untuk penggunaan yang lebih baik 

dari peralatan, dapat disarankan 

- Pemilihan daya guna perala.tan yang 

cocok. 

- Penjadwalan daya guna mesin. 

- Pengaturan pelayanan dan perawatan 

mesin. 

- Melatih dan rnemberikan pelajaran pada 

pekerja operasional. 

Faktor pertumbuhan yang penting 

adalah material dan tenaga. penggunaan 

bahan baku terbuang rata-rata mencapai 

sekitar 40\ dari biaya produksi nasional 

secara keseluruhan, j ika kita mempertim

bangkan tenaga maupun bahan baku, maka 

gambaran ini meningkat dalam j umlah yang 

beBar. Latihan operator yang sedikit, 

penataan ruang yang kurang baik serta 

ruang gudang yang tidak cukuP. dapat 

memperburuk masalah penangan bahan-bahan 

dan mengarah kepada perubahan gerak dan 

berakibat. 

Meningkatkan produkt1vitaa juga 

tergantung pada pemilihan bahan-bahan 
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maupun daya guna secara optimal. Setiap 

material mempunyai harga dan kualitas 

tersendiri dimana pemilihan yang tepat 

akan mempengaruhi produktivitas. 

Ad.B. Angkatan kerja 

Salah satu area potensial tertinggi 

dalam peningkatan produktivitas adalah 

mengurangi jam kerja yang tidak efektif. 

Lamanya buruh bekerja, dan proporsi penem

patan waktu yang produktif sangat tergan

tung kepada cara pengaturan, latihan, 

pengaturan dan motifasinya. 

Dari beberapa pengamatan, ternyata 

waktu yang produktif berkisar 25\ sampai 

30t dimana selebihnya sudah tidak produk

tif lagi, hal ini bisa disebabkan karena 

kejelekan manajemennya dan kadang-kadang 

bisa mencapai 50\ lebih dan selebihnya 

disebabkan karena pekerjaan yang sia-sia 

ataupun karena sikap para pekerjanya. 

B.l. struktur waktu kerja 

terhadap semua kOfflponen dan pengawa

san mampu mengurangi sebab- sebab 
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utama dari kerugian waktu serta 

membantu merencanakan teknik-teknik 

peningkatan produktifitas bagi kepen

tingan individu atau kelompok pelak

sana. 

B.2. Peningkatan efektifitas dari waktu 

kerj a Kesempatan utama dalam mening

katkan produktifitas manusia terletak 

pada kemampuan individu, sikap indi

vidu dalam bekerja Berta manajemen 

maupun organisasi kerj a. untuk meng

kaji produktivitas pekerja individual 

paling sedikit kita harus menjawab 

pertanyaan pokoknya : mampukah buruh 

bekerja lebih baik dan tertarikkah 

pekerja untuk bekerja lebih lanjut ? 

untuk menjawab pertanyan tersebut 

kita harus menganalisa dua kelompok 

syarat bagi produkti vitas perorangan 

yang tinggi. 

Yang pertama meliputi : 

_ Tingkat pendidikan dan keahlian. 

_ Jenis teknologi dan hasil produksi. 

- Kondisi kerja 
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Kesehatan, kemampuan fisik dan 

mental. 

Kelompok kedua meliputi : 

_ Sikap (terhadap tugas, ternan seja

wat dan pengawas) 

_ Keanekaragaman tugas 

Sistem insentif 

- Kepuasan kerja 

- Keamanan kerja 

kepastian pekerjaan 

prespektif dari ambiai dan promosi 

Masing-masing syarat tersebut berlaku 
• 

dalarn cara yang berbeda dengan penga-

ruh yang berbeda dalam keadaan yang 

berbeda. Jadi setiap tindakan peren-

canaan peningkatan produktivitas 

individual paling sedikit mencakup 

tiga tahap berikut 

1. Mengenai faktor makro utama bagi 

peningkatan produktivitas. 

2. Mengukur pentingnya setiap faktor 

yang menentukan prioritasnya. 

3. Merencanakan sistem tahap-tahap 

untuk meningkatkan kemampuan 
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pekerja dan memperbaiki sikap 

.mereka sebagai sUlnber utama pro

duktivitas. 

B.3. Insentif (perangsang) 

Yang pal ing pen t ing • program 

peningkatan produktivitas yang berha

sil itu ditandai dengan adanya andil 

yang luas dari keuangan dan tunjangan 

tunjangan lain diseluzuh organisasi. 

Setiap pembayaran kepada perorangan 

harus ditentukan oleh andilnya bagi 

produktivitas, sedangkan kenaikkan 

pembayaran harus dianugerahkan teru

tama berdasarkan hasil produktivitas

nya. Untuk menjadi motivator yang 

efektif, pemberian bonus haruslah 

dihubungkan secara langsung dengan 

tujuan pencapaian melalui cara yang 

sesederhana mungkin, sehingga peneri

rna segera mendapat mengetahui berapa 

rupiah yang dia pero!eh dari upaya

nya. Bentuk pemberian bonus yang 

berorientasi pada penampilan adalah 

proyek pemberian bonus, dimana hasil 
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kerja yang baik segera diberi hadiah 

dengan bonus yang sesuai. Hal terse

but lebih efektif dibandingkan dengan 

menunggu beberapa bulan tanpa pember

i tahuan yang nyata sampai pemberian 

bonus diakhir tahun ketika suasana 

II semua menerima", akan membuang semua 

pengaruh motivasi selama tahun berja

Ian. 

Penghargaan serta penggunaan motiva

tor yang tepat akan menimbulkan 

suasana konduktif atau berakibat 

kepada produktivitas yang lebih 

tinggi. Semua itu mencakup sistem 

pemberian 

menambah 

insentif 

kepuasan 

dan usaha-usaha 

kerj a melalui 

sarana yang beraneka macam. 

Dari pendapat di atas ini, dapatlah kira

nya diungkapkan bahwa seorang tenaga kerja 

dinilai produktif apabila ia mampu menghasilkan 

output atau produk yang sesuai dengan standar 

yang di tetapkan dalam satuan waktu yang lebih 

singkat. 
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Produktivitas yang merupakan perbandingan 

antara output dan input ini nantinya akan men-

garah pada perpaduan efisiensi dan efektivitas. 

Jelaslah produktivitas menunjukkan adanya ke

terkaitan antara hasil kerja karyawan dengan 

modal. 

Berikut adalah rumusan untuk mengukur pro-

duktivitas parsial tenaga kerja dengan masukan 

tunggal : 

Keluaran (fisik atau nilai) 
Produktivitas = 
Tenaga Kerja jumlah jam tenaga kerja (waktu) 

Keluaran (fisik atau nilai) 
Produktivitas = 
Tenaga Kerja Jumlah pekerja (fisik) 

Keluaran (fisik atau nilai) 
Produktivitas = 
Tenaga Kerja Gaji atau upah (nilai) 

Dari ketiga rumusan tersebut di atas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rumusan kedua, 

dengan alasan rumusan kedua diatas lebih tepat diguna-

kan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan seorang 

pekerj a dalam mencapai hasil produksi selama periode 

waktu tertentu. 
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2.2.6. Hubungan lfOt:ivasi dedgaD PrOdu1r:t:ivit:as 

Sutermeister (Mathias Aroef , 1985 79), 

menjelaskan : 

1. produktivitas kira-kira 90\ tergantung kepada 
prestasi kerja di tenaga kerja, dan yang 10\ 
bergantung kepada perkembangan teknologi dan 
bahan mentah. 

2. Prestasi tenaga kerja itu sendiri untuk 80\ -
90\ bergantuog kepada motivasinya untuk 
bekerja, dan yang 10% - 20\ bergantung kepada 
kemampuannya. . 

3. Selanjutnya dikatakan bahwa motivasi 81 
pekerja itu sendiri 50\ bergantuog kepada 
kendisi sOBia1, 40\ bergantung kepada kebutu
han-kebutuhannya, dan yang 10\ bergantung 
kepada kondisi-kondisi fisiko 

Goal Theory (John Suprihanto, 1988 2.24), me -

nyatakan : 
Produktivitas atau prestasi seseorang tergantung 
pada motivasi orang tersebut terhadap pekerjaan 
yang dilakukan. Semakin tinggi motivasi seseor
ang untuk melakukan pekerj aan tersebut semakin 
tinggi pula tingkat produktivitasnya, demikian 
pula sebaliknya semakin kecil motivasi seseorang 
melakukan suatu pekerjaan maka tingkat produk
tivitasnya semakin kecil. 

Pernyataan tersebut dirumuskan sebagai berikut 

dimana : P = Performance 

M = Motivasi 
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Pemberian motivasi pada seseorang adalah 

seluruh pemberian motif kepada karyawan yang 

dilakukan sedemikian rupa untuk mendapatkan 

semangat kerja yang tinggi dari karyawan. Untuk 

mendapatkan semangat kerja yang tinggi dari 

karyawan, motif-motif yang digunakan ialah motif 

yang Besuai terhadap motif yang diinginkan oleh 

karyawan itu sendiri adalah motif pemuasan 

kebutuhan sehingga diharapkan apabila kepuasan 

kebutuhannya terpenuhi, maka akan mendorong 

produktivitas karyawan yang bersangkutan. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOI'ESIS PENELITIAN 

3 . 1. Keran9k.a KoDs~tual 

Dalam landasan teori yang telah diuraikan di muka 

mengenai beberapa teori motivasi, seperti halnya teori 

dari Frederick Herzberg, Abraham Maslow, Aldefer maupun 

McClelland yang melandasi dan menj adi dasar konsepsi 

dari penelitian ini, sebagian dijadikan acuan dalam 

mendukuDg penelitian ini. Kerangka teoritik yang digu

nakan dalam penelitian ini mengadaptasi dari salah satu 

teori yang dikemukakan para psikolog tersebut yaitu 

teori dari Abraham Maslow. 

Maslow menjelaskan, mengapa seseorang didorong 

oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu pada saat-saat ter

teotu. Mengapa seseorang menggunakan waktu dan energi 

yang besar untuk keamanan pribadi, sedaogkan orang lain 

menggunakan waktu dan energi yang besar hanya untuk 

mengejar harga diri? Menurut Maslow (1990 ; 56) jawab

nya adalah bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu 

hirarki, dari kebutuhan yang paling mendesak hingga 

yang kurang mendesak. 

Hirarki kebutuhan menurut Maslow ini ditunjukkan 

secara skematis seperti terlihat pada Gambar 3.1. 

60 
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Kebutuhan 

kebutuhan 

pernyataan diri 

(pengembangan 

dan perwujudan diri) 

Kebutuhan harga diri 

{harga diri, pengakuan, status} 

Kebutuhan-kebutuhan sosial 

(perasaan menjadi anggota lingkungan) 

Gambar 3.1 

Kebutuhan-kebutuhan rasa aman 

(persaan aman, perlindungan) 

Kebutuhan-kebutuhan fisiologis 

(lapar, haus) 

HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW 
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Teori Maslow ini dapat membatu memahami bagaimana 

produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, dengan 

cara mengamati, penyelidiki dan meneliti variabel

variabel motivasi seperti yang dikemukakan oleh Maslow 

tersebut untuk kasus khusus di daerah sentra produksi 

industri rumah tangga di empat kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo. 

3.2. HIPQTBSIS 

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan masa

lah, tujuan, dan landasan teori yang digunakan, maka 

hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Diduga bahwa variabel-variabel motivasi yaitu kebu

tuhan fisiologis. kebutuhan keselamatan dan keamanan 

kerja, kebutuhan sasial, kebutuhan penghargaan Berta 

kebutuhan a~tualisasi diri, mempunyai pengaruh yang 

bermakna terhadap produktivitas tenaga kerja karya

wan industri rumah tangga di Sidoarjo. 

2. Diduga bahwa kebutuhan fisiologis adalah variabel 

motivasi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

produktivitas tenaga kerja karyawan industri rumah 

tangga di Sidoarjo. 
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3. Diduga ada perbedaan tingkat kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan 

sOBia1, kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktua-

1i8a8i diri tenaga kerja karyawan pada empat keca

matan di Kabupaten Sidoarjo. 

4. Diduga ada perbedaan variabel motivasi yang dominan 

pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Ideotifikasi Yariabel 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel-variabel motivasi terhadap produk

tivitas tenaga kerja karyawan Industri Rumah Tan99a di 

Sidoarjo. Sebagai variabel tidak bebas adalah produk

tivitas cenaga kerja karyawan yang diberi simbol Y. 

Variabel bebas (X) adalah variabel-variabel mo

tivasi yang meliputi kebutuhan fisiologis (Xl)' kebu

tuhan keselamatan dan keamanan kerj a (X2 ), kebutuhan 

soaia1 (X3) I dan kebutuhan penghargaan (X4 ), serta 

kebutuhan attualisasi diri (Xs )' 

4 .2. Definisi <merasional variabel Dan Pengukuran Variabel 

4 .2. 1. Definisi OperasiaDal 

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang 

dianalisis didefinisikan sebagai berikut : 

a. ProdukUvitaB t: ...... ga kerja (y) 

Karyawan industri rumah tangga di Sidoarjo 

sebagai variabel tidak bebas (Y) adalah 
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hasil produksi yang diperoleh pada periode 

tertentu dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang 

menghasilkan produk tersebut dikalikan dengan 

jumlah jam kerja efektif per hari setiap karya

wan. 

b. Kebu~uhan Fisioloqis (Xl) 

Variabel ini merupakan kebutuhan 

pokok/dasar untuk hidup, yaitu kebutuhan akan 

makan, minum. pakaian, tempat tinggal, dan 

kebutuhan pokok lainnya yang kepuasannya 

dipenuhi dengan pendapatan yang diperoleh 

sebagai imbalan balaa jasa yang telah diberi

kan. Nilai variabel ini ditentukan berdasar

kan besarnya upah yang diterima para pekerja 

per hari pada setiap perusahaan. Satuannya 

adalah rupiah. sehingga skala datanya adalah 

rasia. Untuk menentukan besarnya upah per 

hari dilakukan tahapan sebagai berikut ; 

1. Menghitung besarnya upah yang diterima 

selama satu bulan. 

2. Menghitung besarnya upah yang diterima per 

hari. 
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3. Menentukan upah per hari dengan jumlah 

tenaga kerja karyawan yang ada dalam 

perusahaan. 

4. Upah per hari adalah produksi yang diha

silkan per hari dikalikan dengan upah per 

unit dalam rupiah. 

c. Jrebut"ulJaD .JreBela.a~ dan Keama"an lCerja (X2 ) 

Kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja 

merupakan kebutuhan para pekerja untuk menda

patkan jaminan terhadap tidak timbulnya 

kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan dan 

jaminan terhadap kelangsungan kerja. Untuk 

mengukur variabel ini dapat dilakukan dengan 

mengukur indikator- indikator dari kebutuhan 

keselamatan kerja dan indikator-indikator 

dari kebutuhan keamanan kerja. 

Indikator-indikator dari kebutuhan 

keselamatan kerja yaitu : 

1. Tersedianya mesin-mesin dan perala tan 

kerja yang memadai (X2 . 1), 

2. Tersedianya peralatan- kesehatan kerja 

(X2 . 2)· 

Indikator - indikator dari keamanan 

kerja adalah : 
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1. Tingkat keyakinan bahwa para pekerj a 

industri rumah tangga di Sidoarj 0 tidak 

akan diberhentikan (X2 . 3). 

2. Tingkat keyakinan pekerja untuk mendapat

kan pesangon bila suatu ketika diberhenti

kan (X2 . 4 ). 

d. Jrebul:uhan Sosial. (X3 ) 

Kebutuhan saaial- adalah kebutuhan 

akan perasaan tenteram dalam melakukan peker

jaan yang diperoleh dari sikap dan perilaku 

pimpinan maupun kawan sekerja. Variabel ini 

diukur dari indikator sebagai berikut: 

1. Hubungan pimpinan dengan pekerja (X 3 . 1), 

2. Hubungan antara pekerja dengan pekerja 

(X3 . 2 )· 

e. Jrebul:uhan Peugbargaan (X4 ) 

Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan 

akan pemberian penghargaan dan promosi dar! 

pimpinan kepada pekerja yang berprestasi. 

Pengukuran variabel kebutuhan penghargaan 

diperoleh dari beberapa indikator sebagai 

berikut : 
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1. Pemberian pujian, adalah penilaian baik 

pimpinan terhadap prestasi yang dicapai 

pekerja yang diwujudkan dalam pujian 

(X4 .1) . 

2. Pemberian hadiah, adalah pemberian peng

hargaan oleh pimpinan kepada perkerja yang 

berprestasi baik berupa uang ataupun 

berupa barang (X4 . 2). 

f. J{ebu~uhaD Ak~ualiBasi diri (Xs ) 

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan 

kebutuhan akan keinginan untuk memaksimalkan 

potensi diri atau Buatu keinginan untuk 

menjadi apa yang dirasakan oleh .seseorang 

karena mempunyai potensi untuk mencapainya. 

Untuk mengukur variabel ini dilihat dari 

beberapa indikator sebagai berikut : 

1. Kebutuhan mewujudkan potensi diri. yaitu 

suatu kemauan pekerja untuk mewujudkan 

kemampuan kerja di mana ia bekerja (XS . 1 )' 

2. Kemampuan melaksanakan pekerJaan lebih 

dari satu, adalah melaksanakan beberapa 

macam pekerj aan oleh seorang pekerj a, 

sehingga menimbulkan tantangan yang lebih 

besar/berat (XS . 2 )' 
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4 ".2 . 2. Cara Pengukuran variabel 

Di dalam proses pengolahan data untuk 

menentukan nilai dari Variabel Xl' x2 ' X3 , X4 • 

dan XS' karena masing-masing variabel yang 

diamati bersifat kualitatif, maka untuk mempero-

leh data dalam bentuk angka harus dicari lebih 

dahulu nilainya dalam ukuran skor dengan menggu

nakan skala Likert (Sofian Effendi, 1981;78). 

Skala Likert ini digunakan untuk mengukur 

pernyataan yang ada dalam kuisioner tentang 

tingkat kebaikan atau tidak kebaikkan dari 

beberapa indikator yang telah disusun untuk 

beberapa variabel di atas. Untuk mengukur skala 

Likert dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Skala 

TABBL 4.1. 
SKOR UIITIJK MBNGUKUR JAIIABAN KllISIONBR 

5 

ISANGAT 
.BAlK 

4 

BAlK 

3 

CUKUP 

2 

KURANG 

1 

SANGAT 
KURANG 

Skor untuk mengukur jawaban kuisioner dalam 

penelitian ini menggunakan pengukuran dengan 

kalimat pernyataan positif, yaitu : 
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1. Jawahan sangat baik diberi skor 5 

2 . Jawaban baik diberi skor 4 

3. Jawahan cukup diberi skor 3 

4. Jawaban kurang diberi skor 2 

5. Jawaban sangat kurang diberi skor 1 

Skala ini digunakan untuk mengukur pernya

taan responden bagaimana motivasinya terhadap 

pekerjaan yang digelutinya. Dalam penelitian ini 

dirumuskan indikator-indikator dari variabel

variabel yang dianggap penting terhadap motivasi 

karyawan. Kemudian responden diminta memberikan 

penilaian terhadap 10 pernyataan yang telah 

disuBun dalam kuisioner, dengan memberikan tanda 

silang pada skala yang menjadi pilihannya. 

Adapun penjelasan indikator-indikator yang 

terdapat dalam setiap variabel adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel KebutulJaD Fisiologis (Zl) 

Sesuai dengan konsepnya, maka variabel Xl 

diukur dari jumlah informasi yang masuk dari 

kebutuhan fisiologis. Dalam model tersebut 

mengacu pada indikator--indikator : 
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a. aesarnya upah yang diterima selama satu 

bulan. 

b. Besarnya upah yang diterima perhari. 

c. Upah per hari dengan jumlah tenaga kerja 

karyawan yang ada dalam perusahaan. 

d. Upah per hari adalah produksi yang diha

silkan per hari dikalikan dengan upah per 

unit dalam rupiah. 

2. variabel KebubJbaD J[esel.urataD dan J["e,,-enaa . 

pengukuran variabel Kebutuhan Keselamatan 

dan Keamanan Kerja seperti yang tertuang 

dalam konsepnya, berdasarkan pada indikator

indikator yang ada : 

a. Tersedianya meain - meain dan peralatan 

kerja yang memadai (X2 . 1 ), 

b. Tersedianya peralatan kesehatan kerja 

Indikator - indikator dari keamanan 

kerja adalah : 

a. Tingkat keyakinan bahwa para pekerja 

industri rumah tangga di Sidoarjo tidak 

akan diberhentikan (X2 . 3 ), 
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b. Tingkat keyakinan pekerja untuk mendapat

kan pesangon hila suatu ketika diberhenti

kan (X2 . 4 ), 

Komponen ini diukur pada skala 5 (lima) 

angka, untuk pernyataan yang terdapat pada 

kuisioner dengan nomar urut 2.1 .• 2.2., 2.3., 

dan 2.4. 

l. Jawaban sangat baik diberi skor 5 

2. Jawaban baik diberi skor 4 

3. Jawahan cukup diberi skor 3 

4. Jawaban kurang diberi skor 2 

5. Jawaban sangat kurang diberi skor 1 

3. Jfebul:ulJan SOSiaJ. (X3 ) 

Pengukuran variabel Kebutuhan S08ia1 

terhadap produktivitas kerja karyawan tert-

uang dalam konsepnya dengan indikator-

indikator sebagai berikut 

a. Hubungan pimpinan dengan pekerja (Xl .1), 

b. Hubungan antara pekerja dengan pekerja 

(X3 .2) . 

Komponen ini diukur dengan skala 5 

(lima) angka, untuk pernyataan yang terda

pat pada kuisioner dengan nomor urut 3.1. 

dan 3.2. 
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1. Jawaban sangat baik diberi skor 5 

2 . Jawaban baik diberi skor 4 

3. Jawaban cukup diberi skor 3 

4. Jawaban kurang diberi skor 2 

5. Jawaban sangat kurang diberi skor 1 

4. Kebutuban Penghargaan (X4 ) 

pengukuran variabel Kebutuhan penghar

gaan terhadap produktivitas kerja karyawan 

seperti tertuang dalam konsepnya, berdasarkan 

pada indikator-indikator yang ada 

a. Pemberian pujian. adalah penilaian baik 

pimpinan terhadap prestasi yang dicapai 

pekerja yang diwujudkan dalam pujian 

(X4 • 1 ) . 

b. Pemberian hadiah, adalah pemberian peng

hargaan oleh pimpinan kepada perkerja yang 

berprestasi baik berupa uang. ataupun 

berupa barang (X 4 . 2 ), 

Komponen ini diukur dengan skala 5 

(lima) angka. untuk pernyataan yang terdapat 

pada kuisioner dengan nomor urut 4.1. dan 

4.2. 

1. Jawaban sangat baik diberi skor 5 

2. Jawaban baik diberi skor 4 
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3. Jawaban cukup diberi skor 3 

4. Jawaban kurang diberi skor 2 

5. Jawaban sangat kurang diberi skor 1 

5. Kebutuhan Aktualisasi diri (Xs) 

Pengukuran variabel Kebutuhan aktualisa

si diri seperti yang tertuang dalam konsepnya 

• berdasarkan pada indikator-indikator yang 

ada : 

a. Kebutuhan mewujudkan potensi diri, yaitu 

suatu kemauan pekerja untuk mewujudkan 

kemampuan kerja di mana ia bekerja (XS . 1)' 

b. Kemampuan melaksanakan pekerjaan lebih 

dari satu, adalah melaksanakan beberapa 

macam pekerjaan oleh seorang pekerja, 

sehin99a menimbulkan tantangan yang lebih 

besar/berat (X5 . 2 ). 

Komponen ini diukur dengan s~ala 5 

(lima) angka, untuk pernyataan yang terdapat 

pada kuisioner dengan nomor urut 5.1. dan 

5.2. 

1. Jawaban sangat baik diberi skor 5 

2. Jawaban baik diberi skor 4 

3. Jawaban cukup diberi skor 3 

4. Jawaban kurang diberi skor 2 
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pengukuran variabel ini meliputi : 
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a. Jumlah produksi yang diperoleh setiap 

karyawan 

b. Jumlah jam kerja perhari/karyawan 

4.3, ~k Penelitian Dan Penentuan Resgonden 

4.3.1. Obyek Peoelif:iao 

Oalam penelitian ini obyek yang dipilih 

adalah Industri Rumah Tangga yang berlokasi di 

empat kecamatan yaitu Candi I Tanggulangin, 

Buduran dan Waru di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 

Wilayah Kabupaten Sidoarjo ini berbatasan dengan 

sebelah utara Kotamadya Surabaya, Timur: Se~at 

Madura, Selatan: Kabupaten Pasuruan, dan Barat : 

Kabupaten Mojokerto. 

Dengan demikian obyek penelitian pengusaha 

industri rumah tangga yang tersebar secara tidak 

merata di delapan desa yang berlokasi di empat 

wilayah kecamatan. 
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4 .3 .2. PeoentuaD RespondeD 

Seperti yang telah disebutkan di muka, 

bahwa Bebagai obyek penelitian untuk mengetahui 

pengaruh variabel-variabel motivasi terhadap 

produktivitas karyawan pada industri rumah 

tangga di Kabupaten Sidoarjo meliputi, penetapan 

daerah dan waktu penelitian serta teknik penari

kan sampel. 

a. Penetapan Daerah dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Sidoarj 0, khususnya kecamatan Tangul Angin, 

Candi, Buduran dan kecamatan Waru. Pemilihan 

Kecamatan-kecamatan tersebut sebagai daerah 

penelitian dilakukan secara purposive atas 

pertimbangan bahwa sebagian besar (sentra 

produksi) industri romah tangga berada di 

Kecarnatan-kecamatan yang bersangkutan. Semua 

ini menarik untuk dipelajari dan akan menjadi 

besar manfaatnya sehubungan dengan perenca

naan penyediaan kesempatan kerja dan ekspor 

non migas. 
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Agustus sampai dari Oktaber 1995, yaitu 

selama 3 bulan. 

b. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Non Proporsional 

Stratified Random Sampling dengan pertim

bangan sebagai berikut (supranto, 1984;36) : 

1. populasi yang diamati adalah heterogen, 

maka untuk menghindari kesalahan perkiraan 

(error of estimate) data tersebut dihomo

genkan terlebih dahulu dengan cara menge

lompokkan (stratum) masing-masing populasi 

berdasarkan karakteristiknya. 

2. Dari masing-masing stratum, kemudian 

diambil sampel secara random, dimana 

setiap sampel bisa mewakili kelompoknya 

masing-masing. 
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Berdasarkan alasan tersebut di atas, 

maka industri rumah tangga dikelompokkan 

menj adi 5 (lima) kelompok berdasarkan j enis 

dan karakteristik industri rumah tangga 

sebagai berikut : 

Stratum I, terdiri dari tas, koper dan kera 

jinan kulit. 

Stratum II, bordir 

Stratum III, sayangan 

Startum IV, tempe dan, 

stratum V, terdiri dari sepatu dan sandal 

Selanjutnya dari masing-masing stratum 

yang menyebar di delapan desa dari empat 

kecamatan yang ada, diambil secara tidak 

proporsional dengan jumlah sampel sejumlah 40 

responden. 
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4.4_ £rosedur Pengwgpulan Data 

4 .4 .1. Jenis dan Somber Data 

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini 

dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Data Primer 

Data ini meliputi data tentang tingkat 

upah. kebutuhan keselamatan dan keamanan 

kerja, kebutuhan sOBia1, kebutuhan penghar

gaan, kebutuhan aktualisasi diri, dan tingkat 

produktivitas. Data ini diperoleh dari re

sponden dan pirnpinan perusah-aan melalui 

wawancara dan penyebaran kwisioner. 

b. Data Sekunder 

Data ini meliputi data tentang kondisi 

industri rumah tangga di Sidoarjo, dan 

literatur yang mendukung. Data ini diperoleh 

dari berbagai terbitan, laporan-laporan, 

buku-buku, majalah, koran, dan lain-lain. 

4.4.2. cara ~ao Data 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan 

menyerahkan kuision~r kepada responden. Kuision

er yang sudah diisi diperiksa mana yang memenuhi 
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syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat dalam 

pengisisannya. 

Nasir (1988i85) mengatakan penelitian 

survai merupakan penyelidikan yang diadakan 

untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang 

ada atau mencari keterangan-keterangan secara 

aktual. Informasi tersebut dapat diperoleh 

melalui 

a. Metode observasi. yaitu Buatu cara untuk 

mendapatkan data dengan melakukan pengamatan 

langsung pada obyek yang diteliti. 

b. Metode kuisioner, suatu cara untuk mendapat

kan data dengan menyebar kuisioner yang telah 

disusun oleh peneliti sesuai dengan tu

juannya. Sedangkan jenis pertanyaan yang 

digunakan adalah jenis pertanyaan tertutup 

dan ada lima alternatif pilihan. Responden 

yang telah memberikan tanggapan secara priba

di akan dianalisa sesuai dengan hipotesis 

yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. 

Adapun tipe data yang dibutuhkan meliputi : 

1. Pernyataan responden tentang peralatan 

kerja, peralatan kesehatan, 

dalam bekerja. 

ketenangan 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

2. Pernyataan responden tentang hubungan 

kerja 

3. Pernyataan responden .tentang prestasi 

kerja serta patensi diri pekerja. 
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c. Metode wawancara, yaitu suatu cara untuk 

mendapatkan data dengan mengadakan tanya 

jawab kepada fihak yang telah mengetahui 

permasalahannya, dala hal penelitian ini 

adalah pengusaha industri rumah tangga. 

4.5. Hodel Dan Teknik Anal isis 

4.5.1. PesJ.gujian IDstrl.aeD PeDeli~ian 

Sesuai dengan macam, sumber dan cara pen

gumpulan data yang digunakan, maka untuk menguji 

keandalan dan ketepatan (accuracy) alat ukur 

(kuisioner dalam penelitian ini digunakan dua 

analisa: 

a. Analisis validitas 

Analisis in1 bertujuan untuk mengetahui 

seberapa cermat alat ukur melakukan fungsi 

pengukuran (Peter Hagul, 1981; 96). Analisis 

ini dilakukan dengan cara melakukan anal isis 

butir terhadap masing-masing variabel untuk 

mengukur validitas dari alat ukur yang digu-
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nakan agar skor angka yang dihasilkan mende

kati kebenaran (Construct Validity). Alat 

ukurnya adalah dengan melihat korelasi skor 

antar item dengan skor secara total. Koefi

sien korelasi yang dihasilkan merupakan 

indeks validitas item. 

Cara yang dilakukan adalah dengan membagi dua 

responden sebagai berikut : 

1. Menyajikan alat pengukur pada beberapa 

responden sesudah itu dihitung validitas 

dari itemnya danitem yang valid dikumpul

kan, sedangkan item yang tidak valid 

dibuang. 

2. Item-item yang valid dibagi dua berdasar

kan Domar ganjil dan genap. lalu dimasuk

kan dibelahan I untuk Domor ganj il dan 

dibelahan II untuk Domar genap. 

3. Skor dari item masing-masing belahan 

dijumlahkan 

4. Mengkorelasikan masing-masing total skor 

dibelahan I dan II dengan korelasi product 

moment. 
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Tabel 4.2. 
RASIL UJI COBA VALIDITAS VARIABBL MOTIVASI 

TBRBADAP CRITICAL VALOR (BBLlUIAN I) 

NO NO.PERTANYAAN TOTAL CV STATUS 

1. I 0,64326 0,35240 VALID 
2. III 0,67673 0,35240 VALID 
3. V 0,55227 0,35240 VALID 
4. VII 0,58190 0,35240 VALID 
5. IX 0,30251 0,35240 TIDAK 

Sumber Lampiran 2.2. 

Tabel 4.3. 
RASIL UJI COBA VALIDITAS VARIABBL MOTIVASI 

TBRHADAP CRITICAL VALOR (BBLlUIAN II) 

NO NO.PBRTANYAAN TOTAL CV STATUS 

1. II 0,48295 0,35240 VALID 
2. IV 0,73557 0,35240 VALID 
3 . VI 0,41720 0,35240 VALID 
4. VIII 0,41657 0,35240 VALID 
5 . X 0,12545 0,35240 . TIDAK 

Sumber : Lampiran 2.3. 

b. Analisis Realibilitas 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh suatu pengukuran dapat memberi-

kan hasil yang sarna hila dilakukan pengukuran 

kembali pada subyek yang sama. Cara penguji

annya dengan menggunakan metode belah dua 

(Split-half method). Analisis ini digunakan 

karena akan diuji beberapa pertanyaan dan 

pernyataan yang dilakukan dalam bentuk skala. 
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Jadi yang diukur dalam metode belah dua 1ni 

adalah homogenitas dan internal consistency 

(melakukan sekali test) pertanyaan-pertanyaan 

yang termasuk dalam suatu alat ukur. 

Adapun hasil uji coba realibilitas terhadap 

variabel-variabel dalam lampiran-lampiran 

adalah : 

l. Produktivitas Tenaga Kerja 

2 (ry1) 2 x 0,85521 
r y1y2 = = 

1 + r y2 1 + 0,85521 

1,71042 
r y1y2 = = 0,9219 

1,85521 

Uji variabel dependen (produktivitas kerja 

karyawan sebesar 0,9219 menunjukkan relia 

bel. 

2. Kebutuhan keselamatan ,dan Keamanan kerja 
2 (ry 1) 2 x 0,36204 

= 
1 + 0,36204 

0,72048 
= 0,5316 

1,36204 
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Uji variabel kebutuhan keselamatan dan 

keamanan kerja sebesar 0,5316 menunjukkan 

reliabel. 

3. Kebutuhan sasial 
2 (ry1 ) 

= 
2 x 0,42236 

1 + 0,42236 

0,84472 
r y1y2 = ----- = 0,5938 

1,42236 

Uji variabel kebutuhan 80Bia1 sebesar 

0,5938 menunjukkan reliabel. 

4. Kehutuhan penghargaan 

2 (ry1 ) 
r y1y2 = 

1 + ry2 

2 x 0,39437 
= 

1 + 0,39437 

0,78874 
r y1y2 = 

1,39437 
= 0,5657 

uji variabel kebutuhan penghargaan sebesar 

0,5657 menunjukkan reliabel. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

2 x 0,03572 
= r y1y2 = 

1 + 0,03572 
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r y1y2 = -----

1,03572 
= 0,0689 
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Uji variabel kebutuhan aktualisasi diri 

sebesar 0,0689 menunjukkan tidak reliabel. 

4.5.2. ~ ~isis 

Model yang digunakan dalam menganalisis 

data adalah berbentuk Regresi Linier Berganda. 

Tujuan analisis ini untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

Oalam hal ini meliputi variabel-variabel yang 

mernpengaruhi produktivitas tenaga kerja karyawan 

industri rumah tangga di kabupaten Sidoarjo. 

Analisis regresi yang berkaitan dengan besarnya 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya, baik untuk selul~h 

lokasi penelitian maupun untuk masing-rnasing 

kecamatan, menggunakan spesifikasi model yang 

digunakan (Billingsey, 1990:479) adalah : 

dimana 

y = variabel tergantung, dimaksudkan sbg 

produktivitas .tenaga kerja karyawan. 
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Xl' X2 , X3 , X4 , XS ' adalah variabel bebas. 

Xl = dirnaksudkan sebagai kebutuhan fisiologis. 

X2 = dimaksudkan sebagai kebutuhan keselamatan 

dan keamanan kerja. 

X3 = dimaksudkan sebagai kebutuhan saaial. 

X4 = diinaksudkan sebagai kebutuhan penghargaan. 

Xs = dimaksudkan sebagai kebutuhan aktualisasi 

diri. 

A = adalah konstanta. 

B1 , 82 , B3 • B4 • 8 5 , adalah koefisien regresi 

parsial. 

e = adalah komponen pengganggu/residual. 

Selanjutnya model di atas diestimasi dengan 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Squres 

(OLS) dilandasi asumsi-asumsi yang menurut 

Koutsoyiannis (1985;55) adalah : 

1. Rata-rata gangguan sarna dengan nol, E{e) = 0 

art inya asumsi ini menginginkan model yang 

dipakai dapat secara tepat menggambarkan 

rata-rata variabel tergantung dalam setiap 

observasi. Dengan kata lain sampel diulang

ulang dengan nilai variabel bebas yang tetap, 

maka kesalahan dalam tiap observasi akan 

mempunyai rata-rata sama dengan nol atau 

saling meniadakan. 
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2. Homokodedastik E(e 2 ) = 6 2 hal ini dimaskudkan 

bahwa varians gangguan tidak berbeda dari 

satu Observasi ke observasi lainnya atau 

dapat: dikatakan tiap observasi mempunyai 

reliabilitas yang sarna. 

3. Non-otokorelasi (E (e
j

, e j > = 0 artinya bahwa 

gangguan ini di satu observasi tidak berkore

lasi dengan gangguan di observasi yang lain. 

Artinya bahwa nilai variabel tidak bebas 

hanya. diterangkan cleh variabel bebas dan 

bukan cleh variabel gangguan. 

4. Variabel gangguan tidak berkorelasi dengan 

variabel bebas artinya non multycolinierity, 

(E(e i, Xi) = O. Asumsi ini mempunyai implika

si bahwa nilai variabel bebas tidak berubah 

dari satu sampel ke sampel yang lainnya, 

karena memang variabel bebas ini akan dilihat 

pengaruhnya terhadap variabel tergantung. 

5. Gangguan didistribusikan menurut distribusi 

normal. Asumsi ini diperlukan terutama untuk 

peramalan dan pengujian hipotesis. 

6. Nilai variabel bebas berbeda dari satu obser

vasi ke observasi lain. Oalam hal lebih dari 

satu variabel bebas. semua variabel bebas 

diasumsikan independen satu terhadap lainnya. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

7. Nilai Xi harus bebas dari kesalaha.n pengu

kuran 
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8. Antar variabel bebas tidak boleh berkorelasi 

linear secara sempurna (asumsi 

kolinieritas ganda sempurna) 

9. Jumlah pengamatan harus melebihi jumlah 

koefisien yang harus ditaksir. 

non-

10. Hubungan yang hendak diperkirakan mempunyai 

variabel yang sudah tertentu 

11. Hubungan tersebut mempunyai.bentuk yang sudah 

dispesifikasikan dengan benar. 

Lima aaumsi pertama dari kesebelas a8umei 

yang bersangkutan dengan gangguan, disebut 

sebagai kondisi ideal yang dalam istilah ekono

metrika disebut sebagai BLUE (Best Linear un

biased Estimation) . 

Salah satu kreteria untuk menentukan 

apakah sampel fungsi regresi yang digunakan 

cukup tepat (fit) ialah dengan cara melihat 

besarnya koefisien determinasi (R2) yang formu

lasinya dituliskan 

JK regresi 

JK total 
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Selanjutnya untuk mengetahui sampai sejauh 

mana keeratan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikatnya. digunakan uji korel

asi baik secara simultan maupun parsial. Nilai 

korelasi ini dapat diperoleh dengan ca,ra mencari 

akar dari koefisien determinasi, yaitu 

Nilai koefisien korelasi berganda (multiple 

correlation coefficient), besarnya berkisar 

antara 0 sampai dengan 1. 

4.5.3. Teknik Aoalisis 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan 

dua cara pengujian, yaitu pengujian secara 

parsial (pengujian secara individu) dengan alat 

uji t dengan formulasi : 

t = 
Se (bi ) 

dimana : 

., df ~ n-k-l dan Se (bi ) = var(bi) 

t = ni1ai t observasi (nilai t hitung) 
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b i : koefisien regresi masing-masing varia 

bel 

Se(bi) = Standar error dari masing-masing koe

fisien regresi Xl, X2, X3, X4 dan X5 

Selanjutnya untuk mengetahui hasil perhi-

tungan tersebut dapat dipercaya atau tidak, maka 

nilai t observasi dibandingkan dengan nilai t 

pada tabel. Dimana untuk memperoleh nilai t 

tabel lebih dahulu ditentukan tingkat keper

cayaan (level of significant) dan derajat kebe

basan (degree of freedom). Dalam penelitian 

dipergunakan tingkat kepercayaan sebesar 95 

persen (a = 0,05). 

Berdasarkan uraian di atas, maka formulasi 

dan kreteria penguj ian untuk masing-masing 

hipotesis dengan menggunakan uji t adalah : 

Ho 

Ha 

b· = a , 

dengan pengujian dwi arah (two tail-test), maka 

daerah kritis untuk menolak Ho, adalah nilai-

nilai t hitung yang lebih besar dari nilai 

ta/2 (n-k-l)· Jika Ho ditolak atau hi .. 0, be

rarti bahwa koefisien b i "" 0 dan berarti pula 
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variabel xi mempunyai pengaruh yang nyata terha

dap variabel Y. 

Sedangkan pengujian secara keseluruhan 

(simultan), dilakukan dengan metoda uji Anali~is 

Varians (ANAVA). 

Hipotesa nol (Ho) menyatakan, bahwa semua 

ni1ai koefisiennya adalah sama dengan nol atau : 

Ho : b 1 = b 2 = b) = b4 = bS = 0 

sedangkan hipotesiB alternatifnya Ha menyatakan: 

Ha : b 1 + b2 + b) + b4 + bS + 0 

Pengujian selanjutnya dilakukan dengan 

metoda uji F, yang formulasinya sebagai berikut: 

KT regresi 
F hitung = 

KT galat 

dengan derajat bebas = (k, n-k-l) 

dimana 

KT = kuadrat tengah (means Of squares = MS) 

Galat = error = residual 

Kaidah keputusan pengujian adalah 
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Jika Fhit < Fa / 2 {k, n-k-l)' Ho diterima yang 

berarti bi = 0 

Fhit > Fa / 2 (k, n-k-l)' He ditelak yang 

berarti paling tidak satu bi = o. 

93 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

5 .1. Gambaran "mnm 

5 . 1 . 1. JroDdisi FiBik daerah PeDe~i t;ian 

a. Letak Geografis dan Administrasi 

Kabupaten Sidoarjo wilayahnya membentang 

antara 112,5° sampai 112,9° bujur timur, dan 

antara 7,)0 sampai 7,50 lintang selatan. 

Secara administratif, sebelah utara 

berbat asan dengan Kotamadya Surapaya dan 

Kabupaten Greaik, sebelah timur dengan Selat 

madura, 8ebelah selatan dengan Kabupaten 

pasuruan dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten mojokerto. 

b. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 

63.438,534 Ha (634,39 km2) yang terbagi 

menjadi empat wilayah pembantu bupati, yaitu: 

pembantu bupati Sidoarjo di Sidoarjo, pemban

tu bupati Sidoarjo di porong, pembantu bupati 

Sidoarjo di Krian dan Pembantu Bupati Sidoar

jo di Taman. 

94 
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Sedangkan luas wilayah untuk masing-

masing kecamatan sampel yang terdiri dari 

kecamatan Tanggulangin, Candi, Buduran dan 

waru secara bertunlt 30,02 

36,63 km2 dan 27,723 km2 . 

c. Keadaan Penduduk 

km2 , 2 37,67 Jan , 

Laju pertumbuhan penduduk yang ada di 

Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun men

ingkat dengan cukup pesat, adanya pertumbuhan 

penduduk yang cukup pesat tersebut disebabkan 

antara lain : 

1. Adanya kemajuan dan peningkatan sektor 

perekonomian. 

2. Adanya peningkatan keBehatan masyarakat 

sehingga angka kematian semakin menurun. 

3. Adanya pendatang baru (urbanisasi) dari 

daerah sekitar Kabupaten Sidoarjo sebagai 

pencari kerja. 

Sedangkan kepadatan penduduk untuk tiap~ 

tiap pembantu bupati dapat dilihat pada Tabel 

5.1. 
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TABBL 5.1. 

KBPADATAN PBNDUDUX UIITUK TIAP PI!MBANTU BUPATI 
TBRBAGI M1!IIllRUT PBR KM2, PBR DBSA DAN PBR RUMAH 
TAIIOGA DI KABUPATBN SIDOARJO TAHUN 1993 

Pembantu Luas Rata-rata penduduk 
Bupati Km2 

per-km2 per-desa per-RT 

l. Sidoarjo 129,91 4266 8953 13,6 
2 . Porong 176,16 8246 13670 22,2 
3. Krian 155,22 8462 12461 21,5 
4. Taman 173,10 12348 19814 20,2 

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 1993, 
data diolah kembali. 

Dilihat dari komposisi penduduk menurut 

jenis kelamin. prosentase penduduk wanita lebih 

banyak bila dibandingkan dengan penduduk laki

laki. Untuk lebih jelasnya, dalam Tabel 5.2. 

disajikan komposisi penduduk menurut jenis 

kelamin dan sex rasio di Kabupaten Sidoarjo 

akhir tahun 1993. 
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TABRL 5.2. 

KOMPOSISI PRNDlJDUK UNTlJK TIAP PI!MBANTU BUPATI 
TRRBAGI MBNURUT JBNIS KRLAMIN & SRX .RASIO 

DI KABUPATRN SIOOARJO TAHUN 1993 

Pembantu Laki Perempuan Jumlah Sex 
Bupati Laki rasio 

l. Sidoarjo 93386 96619 190005 96,65 
2. Porong 125813 131150 256963 95,94 
3. Krian 107317 133097 240414 80,63 
4 . Taman 180535 182224 362759 99,07 

Kab. Sidoarjo 528151 543090 1071241 93,07 

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 1993, 
data diolah kembali. 

Dari Tabel 5.2. dapat dijelaskan bahwa 

jumlah penduduk perempuan untuk seluruh wilayah 

pembantu bupati di Kabupaten Sidoarjo adalah 

lebih besar dari penduduk laki-lakinya. Namun 

demikian, jumlah penduduk terbanyak terdapat di 

pembantu bupati di Taman dan jumlah penduduk 

yang paling sedikit berada di pembantu bupati di 

Sidoarjo. Hal ioi bisa dimaklumi karena jumlah 

kecamatan yang ada di wilayah pembantu bupati 

Sidoarjo di Sidoarjo hanya 3 kecarnatan. 

Dari keadaan jumlah penduduk seperti di 

atas, penduduk yang termasuk dalam tenaga kerja 

yang dapat terserap di sektor industri kecil 

pacta tahun 1993 seperti diperlihatkan pada Tabel 

5.3. 
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TABBL 5.3. 

JUMLAH PBRlJSAIIAAN. TBNAGA KBRJA IlJ\N 
NlLAI PRODUJ[Sl PADAICBLOMPOK lNDUSTRl 

KRelL NON PMA/PMDN TAHUN 1993 

Pembantu Pezusahaan tenaga Nilai prod 
Bupati (unit) kerja (juta Rp.) 

l. Sidoarjo 329 8875 71600.64 
2. Parang 178 2574 28050.81 
3. Krian 88 1220 23643.31 
4. Taman 550 17338 137176.31 

Kab.Sidoarjo 1145 30280 260481.07 

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 1993, 
data diolah kembali. 

Dari Tabel 5.3. terlihat bawah di wilayah 

pembantu bupati Taman terdapat unit usaha yang 

terbesar yaitu 550 unit usaha dari berbagai 

cabang industri kecil dan jumlah unit usaha 

paling kecil berada di wilayah pembantu bupati 

di Krian. Kemudian berturuf;.-turut diikuti pem

bantu bupati di Sidoarjo dan parang masing

masing sebanyak 329 dan 178 unit usaha. 

Demkian pula halnya dengan jumlah tenaga 

kerja yang terserap. berturut-turut sebesar 

17.338 untuk Taman, 8.875 untuk Sidoarjo, 2.574 

untuk Porong dan yang terakhir 1.220 untuk 

Krian. 
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Sedangkan nilai produksi yang dihasilkan 

dari keseluruhan unit usaha yang ada sebesar 

260.481,07 juta. 

5.L2. PerJreabomgan Indust:ri Kecil Di Kabupat:eD SicJoar

jo 

Pembangunan industri. munurut Garis-garis 

Besar Haluan Negara 1993. diharapkan sebagai 

penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan 

ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Oa!arn 

proses industrialisasi disamping meningkatkan 

kualitas dan pendayagunaan patensi manusia 

indonesia, juga pembaharuan tata nilai masyara

kat dan'pranata sasial. 

Sejalan dengart kerangka landasan dan arah 

pembangunan nasional, 

industri kecil yang 

terutama 

berwawasan 

pembartgunan 

pandang masa 

depan, maka industri kecil mempunyai peranan 

yang strategis dalarn pembangunan nasional. Hal 

ini dapat difahami karena peranannya yang pen

ting dalam pemerataan pembangunan dan penyerapan 

tenaga kerja. 

Perkembangan industri kecil di Jawa Timur, 

khususnya di Kabupaten Sidoarjo lima tahun 

terakhir ini cukup menggembirakan, yang tercer-
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min dengan meningkatnya nilai produksi, pertam

bahan wiraswasta baru dan penyerapan tenaga 

kerja yang besar serta peningkatan ekspor hasil 

produksinya. 

Nilai produksi pada tahun 1993 mencapai 

Rp. 260.481,07 juta, dibandingkan dengan nilai 

produksi tahun 1989, sebesar Rp. 155.145,69 

juta, nilai produksi tahun 1993 lebih besar 

59,56 t. 

Pertambahan wiraswasta baru yang diidenti

fikasikan dengan pertambahan unit usaha, sampai 

dengan tahun 1993 adalah ~ebanyak 1.145 unit 

usaha atau naik 88,03 \ dibandingkan dengan 

tahun 1989. Pertambahan tenaga kerja baik pada 

unit usaha lama maupun pada yang baru sebanyak 

30.280 orang atau 84,99 %. 

Penjelasan lebih terinci dapat dilihat 

pada Tabel 5.4. berikut ini. 
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TABBL 5.4. 

PB~ INDUSTBI KBCIL TAHDN 1989 - 1993 

No. Indikator Tahun Per tambahan 

1989 1993 ju mlah % 

1. Nilai prod 155.l45 260.481 415. 626 59,56 
(Rp. juta) 

2. Unit Usaha 1.989 1.l45 3. 134 88,03 
3. Tng kerja 25.736 30.280 30. 280 84,99 

(orang) 

Sumber: Kabupaten Sidoarjo Dalam Angk a 1993, 
data diolah kembali. 

Dilihat dari rekapitulasi sentra industri 

kecil di Kabupaten Sidoarjo menurut cabang 

industri yang ada, yakni cabang industri sandang 

dan kulit rnenduduki peringkat pertama baik dari 

banyaknya unit usaha, tenaga kerja maupun nilai 

produksi dan nilai bahan baku, dibandingkan 

dengan keempat cabang industri lainnya (pangan, 

kimia dan bahan bagunan, kerajinan dan umum 

serta logam). 

Secara terperinci rekapitulasi kelima 

cabang industri kecil yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 5.5. 
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TAB8L 5.5. 

RRKAPlTULASI S8NTRA INDUSTRI KRelL 
DI KABUPATBN SIOOARJO 

i , , , i 
C<lbang I lklit Tenaga I Investasi I Nilai Ni lal ba- I Nilal I 
Industri I Usaha Kerja I produksi hall baku I tarilah I 

I (orang) I (juta) (juta> (juta) I (juta) I 
I I I I 

I. Pangan I 1.484 4.485 I 149.274 20.375.784 13.179.297 I 7.196.487 I 
I 17,au: 16,33); I 6,58% 18,&0% 24,361 I 12.87% I 
I I I I 

2. Sandang dan I 2.978 9.101 I 990.514 40.705.424 20.737.114 I 18.868.310 I 
kul it I 35,731 33.13X I 43.66% 36,991 38,331 I 34,401 I 

I I I . I 
3. Kimia dan bal 2,399 6.209 I 54.030 1.756:861 462.661 I 1.294.200 1 

han bangunanl 28,79% 22.6U I 2,38% 1,571 0.861 I 2.311 I 
I I I I 

4. Kerajinan I 1.027 2.478 I 32.685 6.895.982 5.271.622 I 1.624.360 I 
I dan lI1llIII I 12.32% 9.0n I 1.441 6.26% 9,741 I 2.901 I 
I I I I I 
I 5. Log a m I 446 I 5.195 11.042.457 40.467.799 14.452.831 I 26.014.968 I 
I 
I 
I 

I 5,35% I IS,9Il I 45,941 36,68% 26,71% I 47.!i21 I 
I I I I I 

Tot a 1 I 8,334 127.468 12.268.960 110.026.185 54.103.525 I 65.916.660 I 

Sumber: Degartemen Perindustrian RI, Kantor Depperin 
Ka upaten Sidoarjo 

Dari Tabel 5.5. terlihat bahwa nilai 

investasi dari kelima cabang industri kecil 

mencapai sebesar 2.268.960 juta, dengan nilai 

investasi sebesar itu, pertambahan nilai tam-

bahnya sebesar 65.916.660 juta. Selanjutnya 

dari nilai investasi ini, ternyata industri 

kecil dapat 'menyerap tenaga kerja sebanyak 

27.468 orang. 

Pada periode 5 tahun terakhir ini (1989-

1993), kontribusi industri secara keseluruhan 
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terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

Kabupaten Sidoarjo adalah paling besar yakni 

46,08 t, bila dibandingkan dengan sektor-sektor 

lainnya, artinya hampir separo Pendapatan Kotar 

Daerah Kabupaten Sidoarjo diperoleh dari sektor 

indU8tri ini. Namun sayangnya kontribusi terha

dap PORB ini hanya pada industri pengolahan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi 

sektor industri terhadap PORe di Kabupaten Si

doarjo dapat dilihat pada Tabel 5.6. 
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TABI!L 5.6. 

PRODUK DOMllSTIK Rl!GIOIIAL BRtrl'O (PDRB) KABUPATI!N 
SIOOARJO Ml!NURtlT LAPANGAN USAIIA ATAS DASAR HARGA 
KONSTAH 1983, TAHUN 1989 - 1993 (JUTA RUPIAH) 

Lapangan Usaha Tahun 

1989 1993 

1. Pertanian 86.545,52 90.316,08 
2. Pertambangan dan 

Galian 74,10 129,64 
3. Industri 

Pengolahan 276.413,96 469.381,67 
4. Listrik,Gas dan 

Air Minum 27.460,91 45.381,67 
5. Bangunan 27.793,19 41.205,94 
6. Perdag, Hotel dan 

Restoran 114.336,19 171.639,78 
7. Pengangkutan dan 

Komunikasi 70.673,36 91.897,37 
8. Sank dan Lembaga 

Keuangan lainnya 8.755,19 13.315,06 
9. Sewa Rumah 18.426,62 24.695,42 

10. Pemerintahan dan 
Hankam 35.765,60 38.461,99 

11. JaBa-jaBa 25.618,68 32.347,24 

Jumlah 691.863,82 1. 018.595,35 

Sumber Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 1993 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

(PORB) di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari 

pertumbuhan masing-masing sektornya. Oari Tabel 

5.6. di atas, dapat diketahui laju pertumbuhan 

tiap sektor yang ada dalam komponen PORB, dimana 

sektor industri memberikan kontribusi yang 
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paling besar diantara semua sektor yang ada, 

yakni sebesar 276.413,96 juta di tahun 1989 naik 

menjadi 469.381,67 di tahun 1993 atau bila 

dilihat dari besarnya persentase sumbangannya 

terhadap PDRB adalah sebesar 46,08 t. Sedangkan 

kontribusi yang paling keeil diberikan oleh 

sektor pertambangan dan energi, dengan oilai 

sebesar 129.64 juta pada tahun 1993 atau 0,01 l. 

Urutan terbesar kedua dan seterusnya masiog

masing diduduki oleh sektor perdagangan, hotel 

dan restoran, Pertanian, penggangkutan, pemerin

tahan dan hankam, listrik. gas dan air minum, 

bangunan, jasa-jasa, sewa rumah dan Bank dan 

lembaga keuangan lainnya. 

5.2. Hasil Penelitian 

5 . 2 .1. DeBkripsi Hasi~ Pene.li tian 

Sesuai dengan obyek penelitian tentang 

pengaruh faktor-faktor motivasi terhadap produk

tivitas kerja karyawan pada industri rumah 

tangga di Kabupaten Sidoarjo, maka pengumpulan 

datanya dengan menyebar kuisioner kepada karya

wan industri rumah tangga yang diteliti. 
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Penyebaran kwisioner dilakukan dua tahap, 

pertama sebabgai uj i coba sebanyak' 10 responden 

dari jumlah populasi dimana responden menentukan 

indikator- indikator tentang penelitian pengaruh 

faktor-faktor motivasi terhadap produktivitas 

karyawan secara pendapat umum. 

Penyebaran ke dua, dilakukan apabila hasil 

dari uji kuisioner sudah disempurnakan. Diskrip

si responden yang diambil sebagai sampel dapat 

dilihat pada Tabel 5.7 .• 5.8. dan 5.9. 

Tabel 5.7. 

JUMLAH RBSPOHDKN PRIA DAN WANITA 

Pria wanita Total 

Responden 27 13 40 

Persentase 67,5 32,5 100 

Sumber : Hasil Survai 1995 

Tabel 5.8. 

JUMLAH RBSPOHDKN YANG BBKBRJA PADA 
CABANG IHDUSTRI RUMAH TABGGA 

Tas/koper Bordir Sayangan Tempe Sepatu/sandal 
i---cR=-e-sp-o-nd"-e-n -f--:-:15='-- 5 5 5 10 

Persentase 37.5 12.5 12.5 12.5 25 
Sumber Hasil Survai 1995 
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Tabel 5.9. 

TINGKAT PlmDIDlKAN RBSPONDI!N 

SD SLTP SLTA Total 
-I---!---/----1 

Responden 19 9 12 40 

Persentase 47,5 22,5 30 100 
~----~----~--~ 

Sumber : Hasil Survai 1995 

Dari ketiga tabel di atas, maka respondert 

terbanyak adalah pria, sebesar 67,5 %, sedangkan 

responden wanita hanya sebesar 32,5 t. Dari 

Tabel 5.8, terlihat bahwa responden terbanyak 

bekerj a pada industri rumah tangga tas, koper 

dan kerajinan kulit sehesar 37,5 , atau sebesar 

15 orang, sedang yang bekerja pada produksi 

sepatu dan sandal sebanyak 10 orang responden 

atau 25 t. Selanjutnya yang bekerja pada produk

si sayangan, bordil dan tempe masing-masing 

sebanyak 5 orang atau 12,5 ~. 

Bila dilihat dari tingkat pendidikan yang 

telah ditempuh aleh responden, maka tingkatpen

didikan SO menempati jumlah terbesar. yakni 19 

orang responden dan kemudian berurut-turut SLTA, 

12 orang dan SLTP, 9 orang. 

Dilihat dari besarnya distribusi frekuensi 

jawaban responden atas masing-masing pertanyaan 
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yang ada dalam variabel dapat dilihat pada Tabel 

5.10. , 5.11. , 5.12., dan 5.13. 

Kebutuhan fisiologis secara teori adalah 

merupakan kebutuhan yang paling utama (pokok) 

diantara kebutahan yang lainnya. Variabel ini 

diukur dari jawaban responden atas 4 pertanyaan 

yang diajukan, yaitu berkenaan dengan upah yang 

diterima, besarnya upah yang diterima per-hari, 

besarnya upah yang di terima dalam satu bulan 

bila responden merupakan karyawan tetap serta 

hasil produksi yang diperoleh per-hari (dalam 

unit) . 

Tabel 5.10. 

DISTRIBUSI FRBKURNSI 
PENDAPAT RESPONDBN THRBADAP 

KBBUTUHAN KBSBLAMATAN DAN KBAMANAN KBRJA 

Pertanyaan Skala Nilai Total 

1 2 3 4 5 

X2 . 1 7 21 11 1 - 40 

X2 . 2 - 3 31 6 - 40 

X2 . 3 - - 26 8 6 40 

X2 . 4 - 11 18 7 4 40 

Total 7 35 84 22 10 160 

Rata-rata 1,7 8,7 21 5,5 2,5 

Sumber Hasil survai 1995 
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Berdasarkan Tabel 5.10. dapat diketahui 

bahwa pendapat responden terhadap variabel 

kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja dapat 

dijelaskan sebagai beikut : 

Sangat baik dengan nilai total 7 dan rata-rata 

1,75. Baik dengan nilai total 35 dan rata-rata 

8,7. Sedangkan untuk pertanyaan dengan nilai 

cukup dengan nilai total terbanyak, yakni 84 dan 

rata-rata 21 serta pertanyaan dengan ni1ai 

kurang dan sangat kurang nilainya berturut-turut 

22 dan 10 dengan rata-rata 5,5 dan 2,5. 

Analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai 

total untuk pertanyaan yang mempunyai nilai 

cukup (skala nilai = 3) sangat tinggi yaitu 

sebesar 84. Hal ini disebabkan karena responden 

ragu-ragu dan tidak ada kepastian dalam menentu

kan pendapatnya, sehingga responden menetapkan 

pil ihannya pada j awaban cukup. Hal ini cukup 

beralasan, karena umumnya kegiatan produksi 

industri kecil, khususnya industri rumah tangga 

perhatian terhadap keselamatan dan keamanan 

kerja kurang begitu diperhatikan, maka jawaban 

responden banyak pengarah ke jawaban cukup. 
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Sedangkan pendapat responden terhadap 

kebutuhan sosial dapat dilihat pada Tabel 5.11. 

berikut ini. 

Tabel 5.11. 

DISTRIBUSI PRBKUBNSI 
PKNDAPAT RBSPONDKN T8RHADAP ltI!IIlmIHAN SOSIAL 

Pertailyaan Skala Nilai Total 

1 2 3 4 5 

X3 . 1 2 31 6 1 - 40 

X3 . 2 5 21 14 - - 40 

Total 7 52 20 1 - 80 

Rata-rata 3,5 26 10 0,5 -

Sumber.: Hasil survai 1995. 

Berdasarkan Tabel 5.11. dapat diketahui 

bahwa pendapat responden terhadap variabel 

kebutuhan sasial dapat dijelaskan sebagai beri-

kut : 

Sangat baik nilai total 7, dengan nilai 

rata-rata 3,5. Baik nilai totalnya 52 dan nilai 

rata-ratanya 26, cukup nilai total 20 dan kurang 

nilai totalnya hanya 1. Sedangkan jawaban Bangat 

kurang nilainya nol atau tidak ada yang memilih. 
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Keadaan diatas memperlihatkan bahwa hubun

gan antar teman sekerj a dan antara pimpinan dan 

karyawan cukup baik. Bila hubungan mereka sangat 

baik, hal ini dikarenakan ad~nya hubungan kek~

rabatan antara karyawan dengan pemilik perusa-

haan. Kondisi seperti ini juga membuktikan bahwa 

sebagian besar karyawan pada industri rumah 

tangga adalah tetangga dekat atau orang dalam 

satu desa dan umumnya sudah saling mengenal 

dengan baik. Sehingga apabila banyak responden 

yang menjawab bahwa hubungan mereka baik dan 

cukup hal ini adalah wajar. 

Tabel 5.12. 

DISTRIBUSI FRBIWENSI PBllDAPAT RBSPOHDBN 
TBRBADAP KBBlJTIlIIAN PBNGHARGAAN 

Pertanyaan Skala Nilai Total 

1 2 3 4 5 . 

X4 . 1 - 22 17 1 - 40 

X4 . 2 - 14 1B B - 40 

Total - 36 35 9 - BO 

Rata-rata - 1B 17 4,5 -

Sumber Hasil survai 1995 
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Dari Tabel 5. 12. . yaitu distribusi 

frekuensi mengenai pendapat responden terhadap 

Kebutuhan penghargaan, jawaban hanya mengarah 

kepada skala nilai baik, cukup dan kurang, dan 

tidak ada satupun responden yang memberikan 

jawaban sangat baik dan sangat kurang. Namun 

demikian ada 9 responden menjawab kurang menda

patkan penghargaan baik dari ternan sekerja 

maupun dari pemilik perusahaan. Sedangkan yang 

menjawab baik dan cukup mendapatkan penghargaan 

hampir seimbang, masing-masing nilai totalnya 36 

dan 35. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya 

perhatian dari pemilik perusahaan kepada para 

karyawannya dan sebaliknya 

Tabel 5.13. 

DISTRIBUSI FR8K11l!NSI PBNDAPAT 
RBSPONDKN TERHADAP KBBllTIJIIAN AKTUALlSASI DIRI 

Pertanyaan Skala Nilai Total 

1 2 3 4 5 

X5 . 1 4 17 1 8 1 40 

X5 . 2 6 8 1 4 12 40 

Total 10 25 3 2 13 80 

Rata-rata 5 12 1 8 6,5 

Sumber : Hasil Survai 199 5 
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Sedangkan bila dilihat pada Tabel 5.13. 

yaitu kebutuhan aktualisasi diri terlihat bahwa 

jawaban responden yang mengarah ke pilihan 

jawaban kurang (skala nilai = 4) cukup banyak, 

yaitu 13 orang responden. Hal ini menunjukkan 

bahwa seBuai dengan adat orang timur yang tidak 

mau menonjolkan diri. Kondisi seperti ini juga 

didukung oleh tingkat pendidikan mereka yang 

mayoritas hanya 1u1u8 Sekolah Dasar. Namun 

demikian ada 6 orang responden yang menjawab 

sangat mampu bila diberi kesempatan dan tanggung 

jawab lebih besar dari pemilik perusahaan. 

5.2.2. HasH-HasH ~ Regresi 

A. Analisa Secara Keseluruhan Responden' 

Berdasarkan hasil perhitungan dari 

model regresi berganda yang diajukan dipero

leh hasil persamaan regresi yang disaj ikan 

dalam Tabel 5.14. berikut ini. 
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TABBL 5.14 

HASIL BSTlMASI RBGRBSI SI!CARA K1!SBLURUIIAIf 

Variabel Koefisien thit Fhit 
R2 

regresi 

Xl 97,1110 7,767 141,446 0,9188 
(12,5030) 

X2 11176,8897 4,167 
(2682,2389) 

X3 76485,0357 3,342 
(2286,0070) 

X4 321112,1193 3,333 
(96343,2701) 

X5 134077,5184 1,680 
(79807,9778) 

Konstan 1178977,4027 

Sumber : Lampiran 4.1. 

Keterangan : 
Nilai dalam kurung adalah Btandar error 

- Xl = variabel kebutuhan fisologis 
X2 = variabel kebutuhan keselamatan kerja 

- X3 = variabel kebutuhan sosia1 
- X4 = variabel kebutuhan penghargaan 

Xs = variabel kebutuhan aktualisasi diri 
- R2 = koefisien determinasi 

B. Analisis Untuk Masing-Masing Kecamatan 

Analisis untuk masing-masing kecamatan 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil 

dari estimasi regresi untuk masing-masing 

kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian. 

Hasil-hasil perhitungannya dapat dili

hat pada tabel-tabel berikut ini 
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TABBL 5.15 

IlASIL BSTIMASI RBGRBSI IJIITUK 
KBCAMATAN TANGGULANGIN 

Variabel Koefisien 
regresi 

Xl 94,1430 

X2 29365,9372 

X3 130017,1555 

X4 217643,7289 

X5 24125,7186 

Konstan 2568015,5066 

Sumber : Lampiran 4.2. 
Keterangan : 

thit Fhit 

3,150 43,183 
(29,8866) 

2,774 
(10586,1345) 

2,757 
(47158,9247) 

2,297 
(94751,2969) 

1,220 
(19775,1792) 

Nilai dalam kurung adalah standar error 
Xl = variabel kebutuhart fisologis 
X2 = variabel kebutuhan keselamatan kerja' 

- X3 = variabel kebutuhan soaia1 
- X4 = variabel kebutuhan penghargaan 
- Xs = variabel kebutuhan aktualisasi diri 
- R2 = koefisien determinasi 
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R2 

0,7966 

. 
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BASIL RSTIMASI RBGRBSI UNTUK 
KllCAMATAN CANOl 

Variabel Koefisien thit Fhit 
regresi 

X1 384,8976 2,412 8,582 
(934,0428) 

X2 156474,6251 2,300 
(52105,4049) 

X3 589420,7237 2,471 
(12516,4505) 

X4 1093649,1631 1,734 
(14904,8779) 

X5 1240877,84l0 ,106 
(11702,6196) 

Konstan 1146668,6007 

Sumber : Lampiran 4.3. 

Keterangan : 
Nilai dalam kurung adalah standar error 

- Xl = variabel kebutuhan fisologis 
- X2 = variabel kebutuhan keselamatan kerja 
- X3 = variabel kebutuhan Bosial 
- 'X4 = variabel kebutuhan penghargaan 

Xs = variabel kebutuhan aktualisasi diri 
- R2 = koefisien determinasi 

116 

R2 

0,7213 
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HASIL RSTIMASI RRGRRSI UNTUK 
KRCAMATAN BUDDRAN 

Variabel Koefisien thit Fhit 
regresi 

Xl 135,0149 12,624 74,888 
(10,6947) 

X2 6838,1531 3,568 
(12035,5409) 

X3 6052,9254 2,161 
(37546,6986) 

X4 3869,0811 2,339 
(32768,3977) 

X5 49110,3381 1,621 
(30287,3155) 

Konstan 63303,3667 

Sumber : Lampiran 4.4. 

Keterangan : 
- Nilai dalam kurung adalah standar error 
- Xl = variabel kebutuhan fi5010gi8 
- X2 = variabel kebutuhan keselamatan ,kerja 
- X3 = variabel kebutuhan s06ia1 

X4 = variabel kebutuhan penghargaan 
X5 = variabel kebutuhan aktualisasi diri 
R2 = koefisien determinasi 
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R2 

0,9894 
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TABBL 5.18 

HASIL BSTIMASI RBGRBSI UNTUK 
KBCAMATAN WARU 

Variabel Koefisien thit Fhit 
regresi 

Xl 60,8843 12,510 44,198 
(24,2525) 

X2 26623,7524 4,056 
(2521,2397) 

X3 18390,6890 2,282 
(65238,4551) 

X4 100760,1699 1,345 
(74935,7086) 

X5 33860,2906 ,242 
(14009,21156 

Konstan 216166,7658 

Sumber : Lampiran 4.5. 

Keterangan : 
- Nilai dalam kurung adalah standar error 
- Xl = variabel kebutuhan fisologis 
- X2 = variabel kebutuhan keselamatan kerja 
- X3 = variabel kebutuhan saBia! 
- X4 = variabel kehutuhan penghargaan 

X5 "" variabel kebutuhan aktualisasi diri 
R' = koefisien determinasi 

- ----------------
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R2 

0,8399 
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C. Analisis Regresi Kebutuhan Fisologis Secara 

Keseluruhan dan Masing-masing Kecamatan 

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh faktor fisiologis terhadap produkti

vitas tenaga kerja karyawan. 

TABIlL 5.19 
HASIL IlSTlMASI RBGRBSI KBSIlLURIlHAN 

Variabel Koefisien 
regresi 

62,1535 

Konstan 696788,5029 

Sumber : Lampiran 6.1. 

Keterangan : 

4,607 
(13,4911) 

6,582 

- Nilai dalam kurung adalah standar error 
- Xl ~ variabel kebutuhan fisologis 
- R2 = koefisien determinasi 

0,5636 
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TABBL 5.20 
BASIL BSTIMASI RBGRBSI TA1IGGtILANGlN 

Variabel Koefisien thit Fhit 
regresi 

Xl 24,7436 3,298 11,684 
( 7,5026) 

Konstan 117364,2575 

Sumber : Lampiran 6.2. 

Keterangan : 
Nilai dalam kurung adalah atandar error 

- Xl = variabel kebutuhan fisologis 
- R2 = koefisien determinasi 

TABBL 5.21 

BASIL BSTIMASI RBGRBSI CARDI 

Variabel Koefisien thit Fhit 
regresi 

Xl 871,4556 4,533 12,350 
( 0,1922) 

Konstan 427309,6456 

Sumber : Lampiran 6.3. 

Keterangan : 
Nilai dalam kurung adalah standar error 
Xl = variabel kebutuhan fisologis 
R2 = koefisien determinasi 
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R2 

0,6739 

R2 

0,6270 

• 
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TABBL 5.22 
IlASIL BSTIMASI RBGRBSI BUIlURlIN 

Variabel Koefisien thit Fhit R2 
regresi 

Xl 130,8592 18,273 333,887 0,9766 
( 7,1615) 

Konstan 130214,7969 

Sumber : Lampiran 6.4. 

Keterangan : 
- Nilai dalam kurung adalah standar error 
- Xl • variabel kebutuhan fi80109i8 
- R2 a koefisien determinasi 

TABBL 5.23 
IlASIL BSTIMASI RKGRBSI WARU 

Variabel Koefisien thit Fhit R2 
regresi 

Xl 58,1718 4,287 18,379 0,6967 
(13,5693) 

Konstan 703164,8514 

Sumber : Lampiran 6.5. 

Keterangan : 
- Nilai dalam kurung adalah standar error 
- Xl = variabel kebutuhan fi80109i8 
- R2 ~ koefisien determinasi 
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5.2.3. Basil-Basil Diacoostic Test 

A: 
B: 
c: 
0: 

Untuk mempertanggungjawabkan apakah model 

yang digunakan stabil atau tidak, maka dilihat 

apakah terdapat penyimpangan dalam asumsi 

asumsi ·yang melandasinya, maka untuk keperluan 

ini digunakan "Diagnostic Test- yang disaj ikan 

pada tabel-tabel berikut ini. 

A. untuk Seluruh Responden 

untuk menguji apakah terdapat penyim

pangan asumsi klasik dari model yang digunakan, 

maka digunakan program "Data Pit I.. Untuk kese-

lUruhan responden hasilnya disajikan pada Tabel 

5.23. 

TABBL 5.24. 

IlASIL DIAGNOSTIC TESTS KBSBLURUHAN RBSPONDBN 

TEST STATISTICS LM VERSION F VERSION 

Serial Correlation CHI·SO (1)- 0.2872 FCl.3) - 0.2387 
Functional Form CHI·SO (1)- 4.6613 FCl.3) - 4.3528 
Normality CHI·SO (2)- 64.3298 Applicable 
Heteroscedasticity CHI ·50 (1)- 4.2612 F(I,8) - 4,5308 

Sumber La~iran 7,1. 

• 
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B. Untuk Masing-Masing Kecamatan 

Untuk model yang digunakan di masing-

masing kecamatan, seperti halnya model esti-

masi untuk keseluruhan kecamatan perlu diuji 

kestabilan dari model yang digunakan. Untuk 

kepe~luan itu digunakan program Data Fit, 

hasilnya ditunjukkan dalam tabel-tabel beri-

kut ini. 

TABEL 5.25. 

IlASIL DIAGNOSTIC TESTS UNTUK MODEL 
DI KBCAMATAH TANGGULAIIIGIN 

TEST STATISTICS 

A: Serial Correlation 
B: Functional Form 
C: Normality 
D: Heteroscedasticity 
E: Predictive Failure 
F: Chow Test 

Sumber : Lampiran 7.2. 

LM VERSION F VERSION 

CHI-SO (I)~ B.0030 F(I.3) - 12.0226 
CHI-SO (1)- 3.9708 F(I.3) - 8.9758 
CHI-SO (2)- 1.8835 Applicable 
CHI-SO (1)- 2.9496 F(I.8) - 3.3468 
CHI-SO(30)~557.4655 F(30.4)- 18.5822 
CHI-SO (6)- 5.5303 F(6.28)- 0.9271 
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HASIL DI 

. TEST STATISTICS 
A: Serial Correlation 
B: Functional Form 
C: Normality 
D: Heteroscedasticity 
E: Predictive Failure 
F: Cha.v Test 

Sumber : Lampiran 7.3. 

HASIL D 

TABIlL 5.26. 

AGNOSTIC T1!STS UNTUK MODIlL 
I IOlCllMATAN ClINDI D 

LM VERSION F VERSION 
CHI-SO (1)- 5,0366 F(I,3) - 7,0110 
CHI-S~ (1)- 7,0755 F(I,3) - 7,2583 
CHI-S (2)- 1 9978 ApQlicable 
CHI-S (1)- 8:3954 F(1 8) - 41,8578 
CHI-S (30)- 1,7098 F(30,4)- 2,0855 
CHI-SO (6)- 6,1434 F(6,£8)- 1,0239 

TABIlL 5.27. 

IAGNOSTIC T1!STS UNTUK MODEL 
KI!ClIMATAN BUDlIIIAN DI 

TEST STATISTICS 
A: Serial Correlation 
B: Functional Form 
C: Normality 
D: Heteroscedasticity 
E: Predictive Failure 
F: Cha.v Test 

Sumber : Lampiran 7.4. 

LM VERSION F VERSION 

CHI-S (2)~ 2816 ~Dlicable 

CHI-SO (1)- 3,0386 F(I,3) - 6,0116 
CHI-S~ (1)- 5,9834 F(I,3) - 4,4690 
CHI-S (1)- 2:4070 F(1 8) - 2,5361 
CHI-S (30)-282,0648 F(30,4)- 28,2065 
CHI-S (6)- 86.7338 F(6,£8)- 14,4590 

TABEL 5.28. 

HASIL D IAGNOSTIC T1!STS UNTUK MODEL 
I IOlCllMATAN WARU D 

TEST STATISTICS 
A: Serial Correlation 
B: Functional Form 
C: Normality 
D: Heteroscedasticity 

Sumber : Lampiran 7.5. 

LM VERSION F VERSION 

CHI -S~ (1)CHI -S (1)
CHI -S (2)
CHI -S (1)-

2,9760 F(I,3) = 2,1711 
4,0305 F(I,3) - 5,0943 
1,0977 ~Dlicable 
0,8818 F(I,8) - 0,7737 
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c. Untuk Kebutuhan Fisiologis Secara Keseluruhan 

Dan Masing-masing Kecamatan 

Hasil perhitungan regresi untuk varia

bel kebutuhan fisiologis dengan produktivitas 

baik secara keseluruhan maupun untuk masing

masing kecamatan disajikan dalam tabel-tabel 

berikut ini. 

TABBL 5.29. 

BASIL DIAGNOSTIC TBST Kl!SBLURtJIIAN 

TEST STATISTICS LM VERSION F VERSION 
Serial Correlation CHI'S~ (1)- 0,0369 F(I,3) - ~,0342 
Functional Form CHI-S 1)- 2 5710 F(I,31 - ,5415 
Normality CHI-S ~2)-103~1200 Apg icab13 
Heteroscedasticity CHI-S (1)- 0, 066 F(l, ) - ,1015 

Sumber Lampiran 8.1. 

A: 
B: 
C: 
0: 
E: 
F: 

TABBL 5.30. 

BASIL DIAGNOSTIC TBSTS VlIRlABBL FISIOLOGIS 
DI Kl!CAMATAN TAIIGGlJLANGIN 

TEST STATISTICS LM VERSION F VERSION 
Serial Correlation CHI·S (1)- 0,5244 F(I,~) - 0,3874 
Functional Form CHI·S (1)- 0,1788 F(l, 1 - 0,1274 
Normality CHI-S ~2l- UllO Apg icable 
Heteroscedasticity CHI·S 1 - 0,5804 F(1 ) - 0,4930 
Predictive Failure CHI-S (30)-544,4177 F(30~4)- 18,1473 
Chet.l Test CHI·S (6)- 0,4833 F(6, 8)- 0,2417 

Sumber Lampiran 8,2. 
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TABBL 5.31. 

BASIL DIAGNOSTIC TESTS VARIABBL FISIOLOGIS 
DI KBCAMATAN CANOl 

TEST STATISTICS LM VERSION F VERSION 
A: Serial Correlation CHI·S (l)- 0.O38~ F(I.3) - 0.0267 
8: Functional Fonn CHI·S (l)- 1.923 F(I.3l - 1.6666 
C: Nonnal ity CHI·S (2)- 8,9248 ilPg icable 
0: Heteroscedasticity CHI·S (l)- 3,4628 F(I ) - '4.2376 
E: Predictive Failure CHI·S (30)- 3,1579 F(36

2
41- 1,1579 

F: ChON Test CHI·S (61- 6,9769 F(6, 8)- 3,4884 
Sumber Lamplran 8.3. 

TABBL 5.32. 

BASIL DIAGNOSTIC TESTS VARIABBL FISIOLOGIS 
DI KBCAMATAN BllDURAH 

TEST STATISTICS LM VERSION F VERSION 
A: Serial Correlation CHI'S~ (1)- 1,6288 F(I ,3)' - 1.3620 
8: Functional Fonn CHI·S ~Il- 0,7§51 F(I,3l - 0,5799 
C: Nonna I ity CHI·S 2 - 1,2 75 ilPg icable 
0: Heteroscedasticity CHI·S (11- 0.3481 F(1 1 - 0,2886 
E: Predictive Failure CHI·S (30)-527,6184 F(36

2
41- 52,7618 

F: ChON Test CHI·SO (6)- 97,8490 F(6, 8)- 48,4295 
Sumber Lamplran 8.4, 

TABBL 5.33. 

BASIL DIAGNOSTIC TESTS VARIABBL FISIOLOGIS 
DI KBCAMATAN WARD 

TEST STATISTICS LM VERSION F VERSION 
A: Serial Correlation CHI'~ (1)- 0,0860 F(I,3) - 0,0667 
B: Functional Fonn CHI'~ (1)- 7,9123 F(I,3l - 26,5301 
C: Nonnality CHI· (2)- 0,2600 ilPg icable 
0: Heteroscedasticity CHI -5 (l)- 0,7789 F(l. ) - . 0,6758 

Sumber La~i ran 8.5, 
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5.3. AQalisis Data 

Dalam analisis data dilakukan untuk melihat 

signifikansi masing-rnasing variabel motivasi terhadap 

produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan uji t dan 

uji F maupun untuk melihat besarnya kontribusi (sumban

gan) keseluruhan variabel independen (variabel-variabel 

motivasi) yang ada terhadap variabel dependennya 

(produktivitas tenaga kerja) melalui koefisien determi

nasinya. 

5 . 3 .1. Penguj ian Hipot:esis 

Analisis data dilakukan dengan dua cara, 

yakni secara serentak (simultan) dan secara 

individu (parsial). Secara simultan dilakukan 

dengan uji F dan secara parsial digunakan dengan 

uji t. 

Hasil masing-masing perhitungan disaji

kan dalam Tabel 5.20, 5.21, 5.22 dan 5.23. 

Selain itu disajikan pula hasil uji t dan uji F 

untuk variabel fiBiologis. 
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TABBL 5.34. 

BASIL PI!RHITUNGAN UJI T 

No. Keterangan Nilai thltung 

Xl X2 X3 X4 X5 . 
7.767 4.167 p42 U~~ 1.~8~ 1. Keseluruhan 

2. Tanggulangin 3.150 2.774 .757 1. 2 • 
3. Can d i 2.412 2.300 2.471 1.734 0.106 
4. Buduran 12.624 3.568 2.161 2.339 1.621 
5 War u 12.510 4.056 2.282 1.345 0.242 

Sumber Lampiran 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. DAN 4.5. 

TABBL 5.35. 

BASIL PI!RHITUNGAN UJI F 

No. Keterangan Nilal Fhitung Nilai Ftabel 
1. Keseluruhan 141.446 4.50 
2. Tanggulangin 43.1B3 5.19 
3. Can d i 8.582 5.19 
4. Bud u r a' n 74.888 5.19 
5 War u 4.198 5.19 

Sumber Lampiran 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. DAN 4.5. 

TABBL 5.36. 

BASIL PI!RHITUNGAN UJI t VARIABBL FISIOLOGIS 

No. Keterangan . Nil ai thi tung Nilai ttabel 
1. Keseluruhan 4.607 U3~ 2. Tanggulangin 3.298 
3. Can d i 4.533 2.306 
4. Buduran 18.273 2.306 
5 War u 4.287 2.306 

Sumber : Lamplran 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. DAN 6.5. 
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TABBL 5.37. 

HASIL PBRIII'I'ONGAN UJI F VARIABBL FISIOLOGIS 

No. Keterangan Nilai Fhitun Nilai Ftabel 
---+~--~~-r--~~~--~ 

1. Keseluruhan 6.582 4.50 
2. Tanggulangin 11.684 5.19 
3. Can d i . 12.350 5.19 
4. Bud u ran 333.887 5.19 
5 War u 18.379 5.19 

Sumber : Lampiran 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. DAN 6.5. 

5.3.2. Basil KOefisieo Detenaioasi 

Koefisien regresi digunakan untuk mengukur 

tingkat ketepatan (fit) yang paling baik dari 

analisis regresi. Jika data hasil observasi 

dapat tepat pada garis regresi, maka dikatakan 

kecocokan sempurna (perfect fit), dalam hal ini 

koefisien determinasi akan maksimum yaitu sebe-

ear 1. 
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Hasil perhitungan koefisien determinasi 

disajikan dalam tabel-tabel berikut ini. 

TABKL 5,38, 

IiASIL PKRHITUNGAN KOKFISIIlN DBTBRMINASI 

No. Keterangan R Semua Variabel R Var Fisiologis 
1. Kese 1 uruhan--+----=o-, 8=7::-54-:----1--=0,--, 5::6:::376 ---'--I 
2. Tanggulangin 0.7966 0,6739 
3. Can d i 0.7213 0,6270 
4. Bud u ran 0,9894 0,9766 
5 War u 0,8399 0,6967 

Sumber Lampiran 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 
Lampiran 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5 
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PEMBAHASAN 

Seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelum

nya, bahwa penaksiran (estimasi) terhadap variabel-variabel 

motivasi menggunakan model regresi berganda dengan pende

katan metode kuadrat terkecil (OLS). Selain itu estimasi 

dilakukan untuk seluruh data yang ada maupun untuk masing

masing kecamatan. Bstimasi juga dilakukan khusus untuk 

variabel fisiologis terhadap produktivitas kerja karyawan 

baik dengan seluruh data maupun untuk masing-masing kecama

tan. 

6.1. Basil persamaan Regresi Deugan Dat.a Keseluruhan 

Dari persamaan yang ada pada Tabel 5.14. di atas, 

terlihat bahwa keeratan hubungan antara variabel de

penden, yakni produktivitas tenaga kerja dengan varia

bel-variabel penaksirnya (variabel motivasi) rata-rata 

sangat baik. Artinya bahwa variasi (perubahan) dalam 

produktivitas tenaga kerja di empat kecamatan lokasi 

industri rumah tangga yang diteliti dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel penaksirnya (independen) yang 

digunakan dalam model anal isis ini, yakni terdiri dari 

131 
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kebutuhan fisiologis, keselamatan dan kearnanan kerja, 

sasial, penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi 

diri. 

Tanda koefisien regresi masing-masing variabel 

sesuai dengan harapan teoritis. Artinya semakin terpe

nuhinya kebutuhan fisiologisnya, adanya jaminan kesela

matan dan keamanan kerja, penghargaan dari pemilik 

perusahaan, makin akrabnya hubungan kerja antara teman 

maupun dengan pemilik perusahaan serta dapatnya pekerja 

menyalurkan aspirasinya sesuai dengan keahliannya maka 

produktivitas kerja akan meningkat. Atau dengan perka

taan lain bahwa semua variabel independen yang ada 

berpengaruh positif terhadap kenaikkan produktivitas 

kerja. 

6.2. Hasil Bstimasi Untuk 1M§ing-Masing ltecamtan 

Berdasarkan hasil perhitungan seperti yang nampak 

pada Tabel 5.15.. 5.16.. 5.17.. dan 5.18. sebetulnya 

tidak j auh berbeda dengan hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan data secara keseluruhan. Untuk masing

masing kecamatan, Tanggulangin, Candi, Buduran dan Waru 

hasil koefisien regresinya semua bertanda positif. Hal 

ini dapat diartikan bahwa semakin terpenuhinya kelima 

kebutuhan yang ada, maka produktivitas kerjanya mening-
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kat. Dari tabel tersebut juga dapat dijelaskan bahwa 

kebutuhan fisiologis mempunyai pengaruh .yang paling 

kuat diantara variabel lainnya, terutama untuk keca

matan Candi. Hal ini sesuai dengan jenis industri rumah 

tangga dikecamatan tersebut, yaitu sayangan dan indus

tri tempe. Oimena industri rumah tangga ini memberikan 

upah yang lebih rendah dibandingkan dengan industri 

yang berlokasi di tiga kecamatan lainnya (Tanggulangin, 

Buduran dan Waru) yang memproduksi taB, koper ataupun 

sepatu serta kerajinan kulit. 

Dari semua hasil perhitungan baik dengan menggu

nakan data gabungan seluruh kecamatan maupun untuk 

masing-masing kecamatan, variabel kehutuhan aktualisasi 

diri didapatkan tidak berpengaruh sarna sekali terhadap 

peruhahan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terbukti 

dengan didapatkannya nilai koefisien regresi dan nilai 

t hitungnya yang rendah. Sesuai dengan teori. bahwa 

kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang 

paling akhir sendiri pemenuhannya setelah keempat 

kebutuhan lainnya terpenuhi. Kondisi ini didukung oleh 

rendahnya tingkat pendidikan para pekerja yang tercer

min dari hasil pengumpulan data melalui kwiaioner. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

134 

6.3. Hasil Bstimasi variabel Fisiologis 

Berdasarkan persamaan regresi yang terdapat pada 

tabel-tabel 5.19., 5.20, 5.21., 5.22., dan 5.23. hasil 

koefisien regresi variabel kebutuhan fisiologis menun~ 

jukkan hasil yang cukup baik, seperti ditunjukkan oleh 

nilai koefisien determinasinya, hasil t hitungnya 

maupun hasil F hitungnya hampir rata-rata semua signi

fikan, baik yang mempergunakan data gabungan seluruh 

kecamatan maupun data untuk masing-masing kecamatan. 

Keadaan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Maslow mengenai hirarki kebutahan manueia, memang 

kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang 

pertama dan pokok bagi setiap manusia. Lebih-lebih bagi 

karyawan industri rumah tangga yang rata-rata pendapa

tannya masih rendah, sehingga sebagian besar upah yang 

didapat hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ini. 

Dari keempat kecamatan yang ada, kecamatan Budu

ran yang satu-satunya memproduksi. sayangan didapatkan 

nilai sangat signifikan bila dibandingkan dengan ketiga 

kecamatan lainnya. Hal ini memang sesuai dengan karak

teristik dan sifat yang khusus dari industri rumah 

tangga yang memproduksi sayangan, dimana nilai tambah 

yang didapatkan sangat kecil, karena industri rumah 
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tangga ini harus bersaing dengan industri-industri 

besar sejenis yang bekerja lebih efisien dengan memper

gunakan bahan paku lebih baik. Kondisi ini berpengaruh 

terhadap pendapatan karyawan yang rata-rata mempunyai 

pendapatan subsistem, artinya sebagian besar dan bahkan 

seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi barang

barang kebutuhan pokok. Sehin99a teeri Maslow memang 

terbukti kebenarannya. 

6.4. Pembahasan Hipotesis 

Dalam pembahasan hipotesis ini akan dilakukan 

dengan dua uji, yaitu uji individu (uji t) maupun uji 

serempak (uji F). Uji t dilakukan karena ingin dilihat 

peran masing-masing variabel independen terhadap varai

bel dependennya atau dengan kata lain ingin dilihat 

masing-masing pengaruh kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan soaia1, 

kebutuhan penghargaan serta kebutuhan aktualisasi diri 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Sedangkan uji F dilakukan untuk melihat pengaruh 

secara bersama-sama variabel motivasi (fisiologis, 

keselamatan dan keamanan kerja, sasial, penghargaan dan 

aktualisasi diri terhadap produktivitas kerja karyawan. 
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Koefisien regresi kebutuhan fisiologis menunjuk

kan nilai signifikansi yang cukup tinggi dengan uji t 

dan nilai ini bervariasi di dimasing-masing kecamatan. 

Khususnya untuk kecamatan Buduran dan waru didapatkan 

nilai t hitung lebih besar dengan nilai t tabelnya, 

yaitu masing-masing sebesar 12,624 dan 12,510. Sedang

kan untuk data gabungan , kecamatan Candi dan Tanggu-

1an9in juga didapatkan ni1ai t hitung lebih besar dari 

ni1ai t tabelnya, namun ni1ai t hi tung ini masih lebih 

kecil bila dibandingkan dengan ni1ai t hitung dari dua 

kecamatan yang telah disebutkan pertama, yaitu masing

masing sebesar 2,412 dan 3,150. Hasil ini mendukung 

hipotesis yang diajukan bahwa kebutuhan fisiologis 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas 

kerja karyawan industri rumah tan9ga di Sidoarjo. 

Seperti ha1nya kebutuhan fisi0109is, untuk kebu

tuhan kese1amatan dan keamanan kerja didapatkan se1uruh 

nilai t hitungnya signifikan dan ni1ainya hampir merata 

di semua kecamatan, artinya t hi tung 1ebih besar dari t 

tabelnya dan mendukung hipotesis yang diajukan, yaitu 

kebutuhan kese1amatan dan keamanan kerja mempunyai 

pengaruh yang cukup berarti terhadap produktivitas 

kerja karyawan industri rumah tangga di Sidoarjo. 

Demikian pula untuk ni1ai t hitung variabe1 

kebutuhan 808ia1, didapatkan nilai t signifikan hanya 
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pada data gabungan dan kecamatan Tanggulangin Berta 

Candi, sedangkan untuk kecamatan Buduran dan Waru 

didapatkan nilai yang tidak signifikan, karena nilai t 

hitungnya lebih kecil dari nilai t tabelnya. Artinya di 

kedua kecamatan tersebut kebutuhan sosial tidak berpen

garuh terhadap peningkatan produktivitas kerja karywart 

industri rumah tangga. 

Untuk kebutuhan penghargaan hasil t hitung yang 

rnenunJukkan lebih besar dari t tabelnya hanya pada data 

gabungan dan kecamatan Buduran, sedangkan ketiga keca

matan lainnya didapatkan nilai t hi tung lebih kecil 

dari nilai t tabelnya, sehingga variabel kebutuhan 

penghargaan untuk ketiga kecamatan tersebut tidak 

mendukung hipotesis yang diajukan, artinya kebutuhan 

ini tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerj a karyawan industri rumah tangga di masing-masing 

kecamatan tersebut. Hal ini mungkin bisa difahami 

karena banyak diantara para karyawan yang bekerja 

semata-mata hanya untuk mencari kebutuhan untuk memenu

hi kebutuhan primernya (pokoknya) yaitu kebutuhan makan 

dan kebutuhan pokok lainnya. 

Sedangkan untuk variabel kebutuhan aktualisasi 

diri. dari semua kecamatan yang ada maupun data gabun

gan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. artinya 

seluruh nilai t hitungnya lebih kecil dari nilai t 
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tabelnya dengan menggunakan taraf nyata 5 t. Sehingga 

kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa kebutu

han aktualisaai diri tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan industri 

rumah tangga di Sidoarjo. 

Bila dilihat dari nilai F hasil perhitungan, 

didapatkan nilai F yang cukup tinggi terutama untuk 

nilai F data gabungan didapatkan nilai sebesar 141,446 

lebih besar dari nilai F tabelnya yang hanya sebesar 

4,50. Sehingga dengan menggunakan taraf nyata sebesar 

5 \' I kelima variabel motivasi yang ada berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja karya

wan industri rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. 

Namun demikian ada satu kecamatan Waru yang 

didapatkan nilai F hitungnya lebih keeil dari nilai F 

tabelnya. Keadaan ini mempunyai arti bahwa kelima 

variabel motivasi, yaitu kebutuhan fisiologis, kesela

matan dan keamanan kerja, sasial, penghargaan dan 

kebutuhan aktualisasi diri tidak berpengaruh secara 

myata terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan 

industri rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. Kecilnya 

nilai F ini ternyata sejalan dengan nilai t hitungnya, 

da'ri kel ima variabel yang ada hanya dua variabel yang 

signifikan, yaitu variabel kebutuhan fisologis dan 

keselamatan dan keamanan kerja. 
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Sesuai dengan hipotesis yang kedua. yang menyata

kan bahwa variabel kebutuhan fisiologis adalah variabel 

motivasi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

produktivitas karyawan industri rumah tangga di Sidoar

jo, maka bila dilihat dari hasil t hitung maupun F 

hi tungnya kesemuanya didapatkan lebih besar daripada 

nilai t tabel dan F tabelnya dengan menggunakan tarat 

nyata sebesar 5 \'. Hasil ini ternyata mendukung hasil 

perhitungan di at as , dari kelima variabel yang ada 

semuanya didapatkan signifikan. Hanya saja untuk nilai 

F hi tung dari hasil perhitungan di at as terdapat satu 

nilai F yang tidak signifikan dengan tarat nyata 5 '". 

yaitu di kecamatan Waru. Namun hal ini tidak mempenga

ruhi hasil secara keseluruhan dan hipotesis kedua yang 

diajukan dapat diterima kebenarannya. 

6.5. Pembabasan Koefisien Determinasi (R2i 

Koefisien determinasi adalah suatu koefsien yang 

menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen 

didalam mempengaruhi perubahan (variasi) naik turunnya 

variabel dependennya. 

Dari hasil persamaan-persamaan pada tabel-tabel 

diatas atau dari hasil rekapitulasi perhitungan koefi

sien determinasi pada Tabel 5.34. tampak bahwa deraj~t 
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hubungan antara variabel moti vasi untuk data gabungan 

dan masing-masing kecamatan serta variabel fisiologis 

baik untuk data gabungan dan seluruh kecamatan yang ada 

dengan variabel independennya cukup baik. Namun R2 

untuk variabel fisiologis didapatkan nilai R2 yang 

lebih keeil bila dibandingkan dengan keseluruhan varia

bel motivasi yang ada baik untuk data gabungan maupun 

untuk masing-masing kecamatan. 

Nilai R2 tertinggi didapatkan padi;l kecamatan 

Buduran, baik untuk keseluruhan variabel °motivasi 

maupun fisiologis, yaitu sebesar 0,9894 dan 0,9766. 

Artinya semua variabel independen (penaksir), yaitu 

kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan kerja, 

80sial, penghargaan dan aktualisasi diri mempengaruhi 

perubahan (variasi) variabel dependen (p'roduktivitas 

tenaga kerja karyawan industri rumah tangga di Sidoar

jo) sebesar 98,94 t, sisa sebesar 1,6 t dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimaksukkan dalam model. 

Demikian pula untuk variabel fisiologis dapat menjelas

ka'n perubahan variabel produktivitas kerja sebesar 

97,66 t, sedangkangkan sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model sebesar 2,44t. 

Hasil-hasil R2 (koefisien determinansi) untuk 

data gabungan adalah 'sebesar 0,9188 untuk semua varia

bel dan 0,5636 untuk variabel fisiologis. Sedangkan 
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untuk masing-masing kecamatan lainnya, yaitu kecamatan 

Tanggulangin. Candi dan kecamatan Waru masing-masing 

didapatkan sebesar 0,7966, 0,7213 dan 0,8399 untuk 

variabel motivasi, sedangkan untuk variabel fisiolo

gisnya didapatkan berturut-turut sebesar 0,6739 untuk 

kecamatan Tanggulangin, 0,6270 untuk kecamatan Candi 

dan 0,6967 untuk kecamatan Waru. 

Kesemua hasil R2 ini mengartikan bahwa semua 

variabel independen mampu menjelaskan dengan sangat 

baik variasi dalam produktivitas tenaga kerja karyawan 

industri rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. 

6.6. Penguj ian Mumsi IClasik 

Seperti yang pernah dikemukakan sebelumnya, bahwa 

penggunaan model anal isis regresi linear berganda 

dengan pendekatan metode kuadrat terkecil (OLS) selalu 

dilandasi asurnsi-asumsi seperti nilai harapan (expected 

value) e harus sarna dengan nol, tidak terjadi heteroke

dastisiti, tidak adanya serial korelasi dan tidak 

terdapat multikolineariti. Karena dengan tidak terpenu

hinya asumsi-asumsi tersebut di atas, maka model yang 

digunakan secara ekonomi tidak dapat dipertanggungja

wabkan. 
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Secara ekonometri, bahwa pengujian model dilaku

kah dengan dua tahap. Pertama dengan pengujian goodnest 

of fitnya, antara lain dapat dilihat dari nilai-nilai 

hasil uji t, uji F maupun nilai-nilai koefisien deter

minasinya. Kedua agar model tersebut stabil dilakukan 

uji asumsi klasik yang selalu mendasari dalam estimasi 

menggunakan pendekatan OLS. 

Dari hasil pengujian dengan menggunakan Program 

data-Fit diperoleh hasil seperti yang nampak pada Tabel 

Tabel 5.24. sampai Tabel 5.33. 

Tabel 5.24 memperlihatkan bahwa dari model yang 

digunakan untuk estimasi terdapat korelasi serial, 

yaitu korelasi yang terjadi diantara anggota observasi 

yang terletak berderetan. Hal ini dapat diketahui dari 

nilai F (dalam versi P) lebih keci1 bila dibandingkan 

dengan F tabel. Atau kalau dilihat dari hasil Durbin 

Watson nilainya adalah lebih kecil dari 2. 

8ila sampai terjadi otokorelasi seperti ini akan 

berakibat hasil estimasinya (estimatornya) tidak efisien 

1agi, oleh karena koefisien intervalnya menjadi melebar 

dan tes signifikansi menjadi tidak ampuh 1agi (Guja

rati, 1984 : 217). Cara mengatasinya dengan menggunakan 

metode beda pertama. 
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Untuk hasil perhitungan yang dilakukan, didapat-

kan sel uruhnya melanggar asumsi ini, artinya selur-

uhnya mengandung gejala korelasi serial. 

Sedangkan dari hasil perhitungan yang tampak pada 

Tabel 5.24 sampai Tabel 5.33. hampir semua perhi

tungannya tidak didapatkan penyimpangan asumsi hetero

kedastisiti. Hal ini ditunjukkan dari niIai-nilai F 

yang dihasilkan (F version) lebih besar dari F ta

belnya. Artinya bahwa hasil estimator-estimatornya 

mempunyai varian yang minimum, sehingga dikatakan 

efisien dan konsisten atau homoskedastisiti. 

Pengujian model apakah stabilitasnya tetap, juga 

dilakukan dengan melihat apakah hasil perhitungangnya 

terjadi multikolineariti atau tidak. Multikolineariti 

diart ikan sebagai terdapatnya hubungan yang sempurna 

antara semua atau beberapa variabel independen dalam 

model regresi yang digunakan (Sudrajat, 1984 : 169). 

Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas 

digunakan korelasi matrik. Dari hasil perhitungan 

korelasi matriknya didapatkan nilai-nilai korelasinya 

lebih besar dari nilai critical· valuenya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multiko

linearitas khususnya untuk data gabungan dan kecamatan 

Tanggulangin aerta Buduran. Namun untuk kecamatan Candi 

dan Waru ditemui geja!a multikolinearitas .. 
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Untuk mengatasi keadaan ini dilakukan dengan cara 

menambah penagamatan ataupun menghilangkan sebagian 

variabel yang menyebabkan terjadinya gejala multikoli

neariti. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang telah dike

mukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam Bab VII lni 

akan disajikan suatu kesimpulan, baik yang bersifat umum dan 

kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan umum disini 

adalah kesimpulan dimana hasil-hasil penelitian diringkaskan 

secara umum. Sedangkan kesimpulan khusus adalah kesimpulan 

yang sifatnya lebih terperinci Besuai dengan tujuan peneli

tian yang dikemukakan sebelumnya, yang selanjutnya akan 

dijadikan landasan untuk perumusan implikasi kebijaksanaan 

dan saqm. 

7.1. Kesi'fIIN1ao 

7 .1 . 1. Kesilllpu.1au IIouIo 

Penelaahan kebutuhan-kebutuhan seperti 

yang dikemukakan aleh Maslow dan diangkat dalam 

penelitian terhadap industri rumah tangga di 

Kabupaten Sidoarjo telah ditemukan beberapa hal 

yang penting untuk perumusan kebijaksanaan di 

dalam bidang ketenagakerjaan di masa-masa yang 

akan datang. antara lain : 

145 
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a. Langkah-langkah kebijaksanaan tentang ketena

gakerjaan yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo sejak 

Pelita-Pelita sebelunmya dan khususnya pada 

Pel ita ke VI ini, mengakibatkan kenaikkan 

penawaran tenaga kerja yang berlangsung terus 

hingga sekarang karena pertumbuhan penduduk 

usia kerja semakin bertambah banyak. 

b. Produktivitas tenaga kerja karyawan industri 

rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dipenga

ruhi secara nyata oleh faktor-faktor motivasi 

yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan 

soaia1, kebutuhan penghargaan dan kebutuahan 

aktualisasi diri. Pengaruh faktor-faktor 

tersebut bervariasi antara satu kecamatan 

dengan kecamatan lainnya .. Di kecamatan Tang

gulangin, Candi dan Waru kebutuhan-kebutuhan 

yang ada sangat berpengaruh terhadap produk

tivitas kerja, sedangkan untuk kecamatan 

Buduran hanya variabel kebutuhan fisiologis 

yang perpengaruh. 

c. Hampir seluruh kecamatan didapatkan bahwa 

kebutuhan akan aktualisasi diri tidak berpen

garuh' secara nyata. Kondisi ini didukung 
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dengan rendahnya tingkat pendidikan para 

karyawan industri rumah tangga. 

d. untuk kebutuhan fisiologis, didapat berpenga

ruh secara dominan terhadap produktivitas 

tenaga kerja karyawan industri rumah tangga. 

Kondisi ini mendukung hipotesis yang diajukan 

maupun teari yang dikemukakan oleh Maslow. 

7 . 1 .2. Kes.illplLlan Khusus 

Kesimpulan khusus berikut ini diperinci 

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan tersebut 

adalah : 

a. Bahwa variabel-variabel motivasi secara 

nyata berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja untuk data gabungan maupun untuk mas

ing-masing kecamatan. Didapatkan pula, bahwa 

variabel kebutuhan aktualisasi diri untuk 

seluruh kecamatan maupun data gabungan tidak 

mempunyai peng?lruh yang nyata terhadap pro

duktivitas kerja karyawan (Tabel 5.34). 

b. Bahwa variabel kebutuhan fisiologis berpenga-

ruh secara dominan terhadap 

tenaga kerja karyawan, hal 

produktivitas 

ini terbukti 
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dengan hasil nilai t maupun F yang sangat 

signifikan (Tabel 5.36 dan 5.37) . 

c. Tidak ada perbedaan mengenai kebutuhan fisio~ 

logis untuk masing-masing kecamatan, hanya 

dikecamatan Buduran didapatkan hasil yang 

sangat signifikan. Hal ini mempunyai arti 

bahwa kebutuhan fi80109i8 di kecamatan Budu

ran lebih besar dibandingkan dengan kecama

tan-kecamatan lainnya (Tabel 5.36 dan 5.37). 

d. Tidak ada perbedaan yang begi tu nyata 

diantara variabel-variabel motivasi dari 

semua kecamatan yang diteliti (Tabe15.34). 

7 _,2. Saran-saran 

Hasi! penting yang dapat disumbangkan dari 

penelitian ini adalah bahwa keberhasilan dalam 

meningkatkan pertumbuhan industri, khususnya industri 

rumah tangga di kabupaten sidoarjo tidak terlepas dari 

kebijaksanaan terpadu yang dilakukan oleh instansi 

terkait. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

dasar bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

yang cukup penting untuk memenuhi penawaran tenaga 

kerja dan peningkatan ekspor non migas. 
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Bagi para ahli ekonomi praktis yang tugasnya 

memberikan training (pelatihan).. penemuan-penemuan 

dalam penelitian ini dapat menjadi pegangan untuk suatu 

penyelesaian praktis dengan mengkaji ulang hasil pene

litian ini. 

Disarankan bagi peneliti lain yang akan melaku

kan penelitian serupa ini. untuk bisa lebih menggali 

variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh tetapi 

dalam penelitian ini tidak terdekteksi. Demikian pula 

dengan model ya~g digunakan, disarankan untuk mengguna

kan model lain yang lebih aplicable. 
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LAMPIRAN 1.1. 

Hal Pengisian Kuisioner 

Kepada Yth. 

Bapak/lbu/Saudara responden 

Di T e m pat 

Dengan Hormat, 

Kami, mahasiswa Program Pasca Sarjana Universi

tas Airlangga Surabaya, sedang mengadakan penelitian 

tentang I Pengaruh variabel-Variabel Motivasi Terhadap 

Produktivitas Tenaga Kerja Karyawan Pada industri 

Rumah tangga Di Kabupaten Sidoarjo". Untuk itu dimohon 

Bapak/lbu/Saudara bersedia untuk mengisi kwisioner 

berikut. 

Kami mohon kwisioner dijawab secara jujur apa 

pendapat Bapak/lbu/Saudara. Informasi yang 

Bapak/lbu/Saudara berikan semata-mata hanya akan 

digunakan untuk kepentingan penulisan tesis kami, 

tidak akan diberikan pada pihak manapun. 

Atas bantuan Bapak/lbu/Saudara sekalian diucap

kan banyak terirna kasih. 
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Surabaya, Agustus 1995 

Peneliti, 

S. Pantja Djati 
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LAMPIRAN 1.2. 

DAFTAR PBRTAHYAAN 

UIITIlK KARYAWAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 

Petunjuk Pengisian 

1. Pilih salah satu jawaban yang tersedia sesuai 

dengan persetujuan anda dalam memberikan pendapat 

dan memberikan tanda silang (X) dikolom jawaban. 

2. Untuk pertanyaan UMUM (pribadi responden), mohon 

untuk anda i8i sesuai data anda. 

3. Untuk pertanyaan khusus (variabel-variabel motiva

ai) berilah tanda silang (X) pada pertanyaan yang 

tersedia sebagai berikut : 

Sangat baik SB 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

1. Nama Lengkap 

2. Jenis Kelamin 

3. Lamanya Bekerja 

B 

C 

K 

SK 
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4. Pendidikan 

5.Alamat ................................ 

1. Kebutuhan Fisiologis 

a. Upah yang diterima harian/borongan =Rp ..... . 

b. Besarnya upah yang diterima per hari ~ Rp ..... . 

c. Besarnya upah yang diterima satu bln = Rp ..... . 

d. Hasil produksi yang diperoleh per-hari = ..••.• 

unit 

2. Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan Kerja 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

K SK SB B C 
Apakah mesin-mesin dan perala-rl--~-'--~I~-r--' 
tan tersedia dengan sangat me_L. __ ~~ __ ~.L--L~ 
madai ? 

Apakah peralatan kesehatan ter[I==r=~===C==C=J 
sedia dengan sangat memadai ? 

Apakah anda mempunyai perasaanlr--T--'--'---~~ 
sangat yakin bahwa dalam bekerL.--L-~--~--L-~ 
ja pada industri rumah tangga 
tidak akan diberhentikan ? 

Apakah anda sangat yakin jika r--~-'---r--r--' 
diberhentikan akan mendapatkanLI--L--L--L--L~ 
uang pesangon ? 

3. Kebutuhan Scaial 

3.1. Apakah hubungan anda dengan 
pimpinan sangat baik ? 

SB B C K SK 
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4. 

5. 

3.2. Apakah hubungan anda dengan 
kawan sekerja sangat baik ? 

Kebutuhan Penghargaan 

4.l. Apakah pimpinan memuji anda 
jika berprestasi ? 

4.2. Apakah pimpinan memberikari 
penghargaan sesuai dengan 
prestasi yang anda capai ? 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

5.l. Apakah anda mempunyai kemau-
an untuk mewujudkan potensi 
diri yang sangat besar dalam 
melaksanakan pekerjaan ? 

5.2. Apakah anda merasa mampu hila 
diberi tugas melaksanakan be 
berap~ pekerjaan pada suatu 
saat ? 
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S8 8 C K SK 

I I , I 

S8 8 C K SK 

I 
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LAMP IRAN 2.1 

DATA UJI COBA PRODUKTIVITAS 

HEt-1DER DATA Fon: p,:VALrD2 LABEL: VALIDITAS DAN REALIBILrTAS 
/',JUf>lBEH OF CASES; 1 (J NUMBER OF VAR I ABLES: 2 

VI Y2 
11375000.001886181.00 
2188h792. 001839285.00, 
3142:2222.0')1562500.00 
4 675000.00 60(10(10. (leI 

5 60/)01)0.00 975000.00 
b14:23~ 71 . 01) 15\)0000.00 
7 875000.0(11300001).00 
815000(1(). 001636363.00 
91406250.001272727. (II) 

.1.01·:'6·36?-:6. 0(11406250.00 

-.----------------------- CORRELATION MATRI X -------------------------

HEADER DATA FOH: B:VALID2 LABEL: VALIDITAS DAN REALIBILrTAS 
NUMBER OF CASES: 10 NUMBER OF VARIABLES: 2 

YI 
'(2 

. I<ORELAS I MATR I K UJ I COBA VAR DEPENDEN 

Vi Y2 
1.00000 

.85521 1.00000 

:RITICAL VALUE (I-TAIL, .(5) = + Or - .55240 
:RrTICAL VALUE (2-tail~ .05) = +/- .62972 

~ = 10 
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LAMP I RAN 2.2. 

DATA UJI COBA BELAHAN I 

HEADER 
NUr1BEF~ 

DA'rA FOR: B:VALID LABEL: VALIOITAS DAN REALIBILITAS 
OF CASES: 1 (l NUMBEFi OF VAR I ABLEt~: 6 

I III Y VII IX TOTAL 
.t 1.00 2. (H) 1.00 4.00 7..00 11.00 
" 2. :)0 1.00 1. (lCI 3.00 1.00 8.00 , , 2.00 '2.1)0 1.00 3.00 1. (ll) 9.00 -' 
4 :~. 00 2. ()(J 2.00 3.00 1 .00 10.00 
5 :':.00 3.00 .3,00 ·3.00 1.00 12.00 
6 ~.OO 2.00 1 ,00 3.(1) 3.00 11.00 
7 '3. (II) 1 • (10 3.00 3.00 1.00 11.00 
8 ::~ • (lI) 2. (II) 3.00 3.00 1.00 11.00 
G ::~ .00 2.00 1.00 2.00 1.00 8.00 , 

10 2.00 .3.1)0 1.0(1 4.00 1.00 11.00 

------------------------- CORRELAT ION MATRI X ------.-------------.-----

HEADER DATA FOR: 8:VALID LABEL: VALIOITAS DAN REACIBILITAS 
tJUt1[:ER OF CASES: 1..0 NUMBER OF VARIADLES: 6 

KORELASI MATRH' UJ I COB A [:ELAHAN I 

I III V V I I 
I 1.(10000 
1 11 -. :':;-·5:g1:::' 1 .OO()(H) 

; .49690 .0(1(101) 1.00000 
;II -. 4152:_~ .29·361 -.14443 1.(1)0(10 
[ X - .55?O:l .(1)000 ··-,38889 • ·371·39 
rol(~L .64326 .67673 .55277 .58190 

;RITICAL VALUE (I-TAIL, .(5) = -t Or - .5~24(1 

:RITICAL VALUE (2-tail, .(5) == +/- .62972 

I == 10 

IX 

1 • (U)I)O(J 

.30151 

TOTAL 

1.00000 
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LAMPIRAN 2.3. 

DATA UJI COBA BELAHAN II 

HEADEr~ DATA FOR: B:\.lALIDl LABEL: VALIDITAS DAN REALIBILITAS 
NUMBER OF Cf,1SES: :1. (I NUMBER OF VAR I ABLES: 6 

[! IV VI VIII X TOTAL 
1 3.00 1 .00 2.00 3.00 3.00 12.00 
~ 4.00 2.00 3.00 2.00 4.00 15.00 ~ 

7 4.00 2.00 2.00 3.00 4.00 15.00 . ..:, 

4 4 • (I() ~:~ • 00 2.00 2.00 4.00 15.00 
:i 4.00 :~. 00 2.00 3.00 4.00 15.00 
6 4.00 2.00 3.00 2.00 2.(1) 13. (H) 

7 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 16.00 
8 5.00 2.00 2.00 3.00 4.00 16. (Xl 
9 5.00 2.00 2.00 ~;. 00 2.00 14.00 

10 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 16.00 

-------------------.---- CORRELATION MATRI X -------------------------

HEADER DATA FOH: B:VALIDI LABEL: VALIDITAS DAN REALIBILITAS 
NUt1BER OF CASES: 10 NUMBER OF VARIABLES: 6 

KOf~ELAS I MATR I K UJ I COB{~ DELm-IAN I I 

I I IV VI V I I I X TOTAL 
II 1.00000 
IV . :~4759 1.00000 
VI -·.1~15l .14540 1.00(1)0 
VllI .O:!65::' .28571 -.21822 1.00000 
X -.04:260 -.(17647 -.41)050 -.29496 1.00000 
TOTAL .48295 .73557 -.01720 .4160.7 • 42~='45 1.01)000 

CRITICAL Vf'lLUE (i-TAIl.., .(5) = + Or - .35'240 
CRITICAL VALUE (2-tail, .(5) = +/- .42<772 

N = 10 
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LAMPI RAN 2.4. 

---"_.- ---'-"' -- - ----,--------. ---- CClf,RELAT I ON 11ATR I X .---------.-----.-.-- ----"-------

f:'t: ENTUT HEADEP Of') fn FOR: 
t'JUf1p·EI;: OF CAse:;: 10 NUf1BER OF VARIABLES: 10 

t~ealibilitas 

var-icO<bel kebutuhan keselamatCln dan k-=amanan' kerja 

I 
I I 

I II 
1.0(1(100 

. 4:~:'.:::-·t~ 1.00000 

CRITICAL VALUE (I-TAIL,' .(5) -- + Or -
CRITICAL VALUE (2-tail, .(5) = +/-

N = 10 

.35240 

.42972 

------- ---------------"--- CORl\EL.AT ION MATRI X ------------------------

HEADEr.; 
NUM8ER 

DATA FOR: B:ENTUT. LABEL: 
OF CASES: 10 NUM8ER OF VARIABLES: 10 

VIr VIII 
VIr 1.00000 
VII'I 

:RITICAL VALUE (i-TAIL, .(5) = + Or - .35240 
2RITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/-- .42972 
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LAMPIRAN 2.5 .. 

HEADEr.: DAHj FD~:: 8:ENTUT LABEL: 
NUr1HEr.: OF CASES: 10 UUMBER OF VARIABLES: 10 

~ ~- -- ,.,' •• ---~--- -- + - -.-,-~- -- -- ,- - .- - ------ - - -- -.~ ---- - -- -------_." --- - ------------ --_._- --

II I IV V VI 

III 1 ,00000 
1'1 .:::.6116 1.00000 
V • ~::. '2::-4 :;. .39801 1 .OOOQt) 

VI • :;:t.)204 .2'2804 .49687 1 .00000 

CRITICAL VALLIE (l--T?HL, .(5) -- ... Or- -.• ·35240 
CRITICAL VALUE (2-titil, .(5) = +/-.• 42972 

N = 10 

-------.----------------.------------------------~-------_._--------

___________ .~ .. _____ ., ___ '_~ ____ ._. __ . CORR~LAT I ON t'I;i TR I X -----------~--.-----------

HEADER DATA FOR: B:ENTUT LABEL: 
NUMBER (IF CASES: 10 NUMBER OF VARIADLES: 10 

I 
1--------- -----.----------------.---------.-----------------------.------

IX 
X 

IX X 
1.00000 

:O~::.57:2 1.00000 

CRITICAL VALUE (l-TAIL~ .(5) - + Or - .35240 
CRITICAL VALUE (2-tail, .05) = +/- .42972 

~ = 10 

-'-- _._-" --- -- --- -------- - ---_. ---'-- _. -- - - --- - --_._----- --'------_._-- - -- - -_.- ---
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LAMP IRAN 3 

DATA \,'AR I f-'tBEL 1'1OTI\'ASI DAN PRODUkTI\'ITAS VER,lA 

HEADER D{rn-.... FOR: B: F'AI'H J;i LABEL: motivasi 
NU/,u::r::R tJr C{~Sf_S : 40 NlIMDEFi OF VARI()[:LES: /, 

y }(l }:2 .. 7 ){4 }:5 
h'_' 

1 1·375(100 150(10 12 4 
, 4 

" 1:!.]5I)OO 16000 ~ 3 
,- 4 

L 
,0 .' 

:? l470:j88 170(10 8 4 4 L 
u 

4 18867n 17500 8 3 4 5 

5 1333333 10000 9 3 5 6 

6 183928j 110(10 9 4 4 6 

7 J2:2b666 8000 10 4 5 4 

8 1226666 8000 10 4 L 4 " 
9 1 '::;62500 90(10 10 ~ 5 c 

~ .' 
10 1422222 9000 13 4 6 5 

11 6166666 7500 14 4 7 3 

12 62500(1 60(10 14 5 
, 4 

13 600000 5000 14 4 " 5 ,,' 

14 6000(1) 5000 10 5 6 4 
1 ,- 888B88 7000 13 

,- I, ~ 

,0 .' .' 

16 766666 6(1)0 15 -, 
" 4 .' 

17 975(01) 7':,00 15 3 " 4 

18 81)0000 70(10 13 3 7 4 

19 9000(1) 7000. 11 4 6 6 

::0 /:20000 6000 10 4 5 5 

21 1500000 12500 13 4 c 4 .' 
-::0") 1375000 11000 11 5 4 4 

~-...:. 150(1000 13000 10 4 6 4 

24 1428571' 12000 7 4 6 4 

25 1:::.00000 10000 10 4 c 6 .' 
26 8(10(100 7500 12 " 5 c 

J .' 
27 666666 6000 15 4 5 6 

28 875(100 8000 11 3 5 4 

29 750000 7000 12 4 6 5 

30 541666 ::;000 14 4 6 5 

31 1166666 7500 10 4 5 5 

32 1:!.88888 12000 11 4 5 4 

33 1363636 10000 8 
,- 5 5 .' 

~,4 l~::'OOOOO 125(10 8 5 5 4 

:::c. ::. 1357142 10000 14 4 6 4 

36 16::!·6~!·63 15000 1"' 
, 6 4 ~ .. ' 

~57 lt~('62~O 14000 1:.' ::0. " 4 

38 11.':16666 1(1000 11 4 " 4 " 
~~09 .l~72727 12500 12 • 4 4 .' 
40 1666&66 15000 ') 

, 5 4 .. ' 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

U'M:>InPN 4.1 • 

. ------- -~---, --------,.,,--- f.E[FESSI(j·~ rl.'L"''E:;I3 ~ _________ ,_, ____ _ 

fFrd(I,-r\',-I{, [':-f;:: r::I';,'.rT.Tf\ 
r-U1I'U' lr C'f',':C-:-,:: .fln "'J1ffY.: 

tAEO_: rrolivasi 
CF V('J'~Jf':'J_U::'S: 6 

j 

, -, 

frI'_ 

--- - -- -- ------ ------------------------------------
------------,--- -

:-;", 

.,,~ 

, ',' r', • 
" " .. 

N:l'N 
~'[I?5. O(:(X) 

11.07~(1 

3. ?7:c~) 

LJ • ~:,(I(l!) 
1 ~-::1I)t:"<:4. LJ7~.O 

SlD.DE\/ • 
-3~C'(). ~ 41 

~. ~~:~.(3 
""-'-0 

• a .. ~.,' 

.7/,112 
• (lU-,,:; 

{J.!)7~'\6~. 9~~25 

------------------------ ------------------------

'-.'; '[{. 

,-;.' 

r.f.:Tf,C~::(a_../ ct£lTICIENT 
'.'7. tl10 

, 1,1.7h.8:-n? 
i'~,lJn5.03~i7 

Sl D. Er,f\{T. 
1:"'. ~lX'!'J) 

21m • 2J.fYJ 
:-:::fSL,.IX)7(1 
W:"'::''l3.:::-'70.1 
7c;:.:,'07 • ~.rn:J 

T(CF= 0'.<1) 
7.7b7 
'l.lt .. 7 

ffi.OD. Pr.RTlt-L ('"''2 
.(e.~.t8 .6841 
.PL8'lb 8.18:39E--Q4 

~',~:,U.1.2 • .u '13 
,I ~''.1J(fr/ • ~)lH(~ 

,1, ,1.'/(N7? • '1')27 

,I),)II,:-wn Ii: <)~U'''l\f:l.l .-_ .8":"41 
~ ~_n, \"-,/;1:1) ~;:: .075fl 

MLHFLF. n := .!flEE! 

-, -r.,-,. 
~;.~,;,-:--; 

('.If" ..... YSIS (F vrnI(.'l\CE T('d:l..E 

:l,t'! 1.1'" !XLJNES 
514785145178'l. (0)1) 

:;-'4 :::~06".!(151 'I :'~51 ~1.1X1(1(I 
':"7,,,5'11 '5h';;:.r1729'7 • 0000 

I.l.F. 
5 

r"FPN a::UT.,£ 
1.04'?'57E+12 

::.1\ 7119~(llt'.j.251). 4-4(X) 
:".9 

.7:'."41'1 
• .1q1,~~ 
• ~O)'7~' 

F f.Ana fffJB. 
141.446 .2~31 

• 31::!4 

165 
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OE::::l=J-i\£D CPL.U.l..ATED 
1 .1.37~(lE-:::·+Ot;.1.7870E·H)6 

2 .l.:9:'l.JE·t06.1. 707(.£·H).~, 

FESIDlJPt.,.. "-2.0 
,,-4.1::0):).5.319 
-::'~3:2t)::4. 4b19 

. .:. 1.47!)t.£-+{~:'1.:~47:E"H)6 

4 1.~.c.t>t(1t.<1.45.:!AE"H)6 

:=. .1.. :::;::::=:::E·}{)t..923274. c,'26 
6 1.83S'3E+06775758.B15 
7 1.2267E"H)61.0849'E-fOtJ 
8 1.2267E·H)61.4t··~,OE>H)6 

9 1. ~-.t2~E"H)b97141.8.:?:"-61 
10 1. L)·2Z::""E-H)61.. 40Z,'iEt-(16 
J..l ,s.16t,/'E+061.8~,7.3E+06 

12 625000.0001.011EE"f·OI.':! 
13 t;.C()()OO.O(J(J](l4167.!)~;4 
JA t:lX((lO.O(J(l1.191.1E+(lt; 
15 
It, 
17 
18 
19 
3) 
2J 
22 
23 
24 

a::r:lE{?".3. 0,)01. 5~1."2.'~)E-H)6 
7,st.'.:..i::.·~" (x)01.1 'l12E-H)6 
97::-"l(l(:() • 0(:001 • 3?.68E +06 
ro:x)OO. C(x)j, • ~/OE +06 
9()(XO) • 0( .. :- ~ • 051 9E +(~~) 
7:X~)OO.0007~6570.478 

1.. ~"lI)·)(iE·H_I6.t. 5554E"H)6 
.1.3750E+061.14.28E-HJS 
.1. • 5C):)::E -f{l61 • 891:t: -H) .. ~ 
1.. 4:22~E-f(}61. 7£:'CJC!Ei 06 

.12-::!.LlO, 27;/.:.: 
tr53396 .. 2t .. 91 
41(n58.0739 

106.3526.1£1.47 
141796.0~F4 

-179316.0619 
591081..t:-"2.'S7 

1.9675.8.1.4.'J 
4::·09·?42. Z:Bl 
-·::& ... 84(1.5'7L:' 
.... ·1(~14167 .1),S¥t 

-·~,91.1::-4.J.791 

-t.tA076 " 3122 
--4244S'3. :::C'89 
-::--6.1825.9fill 
-787028.&+':7 
-1.51892.9419 

-;::'!".f.i570.4785 
-55.399. 989~, 
232247.~27 

-$15.36.92p2 
-::'3232'1.:?e43 

25 1..3tX)()E-f06J..OI09E-H)6 289(l,.':-3.1485 
26 OXl::)();).()(X'r1.0011E+(l6 -:.'01075.75:''8 
27 6.....L66bl:..(O)t.·7B--q-J .408 -1.1711.4035 
7£1 87~)()().(X)()l. .Ol9t£"H)6 -1445-~1. 7966 
'27 750()();).C)()Ol.1971E-H)6 -447147,·35):) 
:(1 ~41666.C)(:)()1.(125.::E"H .. )6 -483613.!B37 
31 1 • .1667E+O.Y}:022:36.9::.S 2644'27.0622 
::.2 1 • .393'7£-+061.484~"I"O"'> -95602.7237 
:3 1.::!-6-:-.6E+061..1991E+06 164490 •.. V!8 
::-4 1. 5XI(£+(l61. ~i7t;.(E-H)6 - .. 7b);XI.5769 
35 1. 3571.E-+(l61 .6449E+06 -7ZT769. ~1t: .. =-3 
::6 1.6?64E-H)62.0316E-H)6 -:::;.95264.b1.55 
~S7 1.40b;c·H_")61.9"!4~E+06 -52826b.t:427 
:!8 1.1667E+061 •. 290:E+06 -lZ:: .. 'S02.77B:) 
39 L2727E+06L2(l96E+<)6 -2t.f1',69.0162 
40 1.b6b7Ei061.hT/OE+Ot, -"10~:::18.827:' 

'::SIN· .. (..o~·'nSCN TEST =::: 1.9151 
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lJY"PIRIW 4.2. 

----------- REG;£ffiICI\l ~YSIS 

f"B'J:ER J:JATf~, FeR: B:PA"ffJA ~: motivasi 
f,U1f-8:;: Ct=" lW.:lES: 40 NJ"1.E£F".G=' Vt¥=t.IAELES: 6 

-----------------------------------
ESTIt1-'\SI r£E~\ESI VAFUAttL t'OTIVASI 11-(1) rmD D1 ~:EC TPl~L.Pl\f!IN 

INDl=::X 
1 

4 
5 

[~P. vm.: 

... ,', ... .. ~ ,., .... 

:-:4 
:-:5 
y 

['.£F1-J',fL£NT V1~IAfLE: y 

f'EAN 
120~(I. (xXl() 

9.:;))00 
3.6IXx) 
4. ?tXx) 
-4. "i(x)(l 

1471805.2(x)O 

sm.r:.EV. 
:::876.2095 

2.6998 
.5164 
.TS79 
.8756 

:':::':''9986.5f:361 

167 

VPi::'. t-iCEF'ESSIUJ aFf-""F I C I ENT SID. ffil'.ffi T(lF= 4) PROBe Pffi'TlrL r-·'2 
:.:1 '/4.14::1) 
,,~, ::'9:::;.65.9372 ~,..:-

,,":!, 
,',~, 1::(K)17.1555 
)-(4 217643.7289 
:~~I 24125. 71B.LJ 

Q:.N3T{'-Nf 

SlD. EhFa-;: CF EST. == 219107.5:)15 

{~DJt.BTED R ~l..~£D -- .6924 
F: 9..7~.JPf"..g) - .79bb 

t1_LTIF1..£ F\ == • T/::'4 

7!'i .8866 
J0586.1345 
47158.9247 
94751.'2969 
19'"n5.1792 

A'VI-'L YSIS [F VPRIMCE TAELE 

:.':..1 ~.() 
2.n4 
2.757 
2.z:n 
1.220 

9::Lq'E 
;g;f;,£SSIl]\/ 
''£SIDUrL 
(JlPL 

8....1'1 OF 5Q,JPf,ES 
284012079193. ~.c):)O 
1920:::;,Z!.E:Ba54 .lCx)::! 
47L-.l)44469047.6CO) 

D • F • I"EPN 9:U-'¥"1E 

J 1.37~X::+O .. ':.1.470EE+06 
2 1.37~(E+061.::-40cE+06 

4 1.EP...t:.!:.E-H)bl. TS5tlE: +06 

5 56a)241~8~8. 70:):) 
4 1315.3.CB3213. 5250 
9 

F£SIDl.J0L -2.0 
--95767.2755 

·::4'"!66 • cx:m 
-15l·:.ffi6.6812 
1~'1.3'J4.:-H48 

~ 1 •. '::"'::.::::E+061.54CG:+06 -20(·890.0852 
6 1. 83(1~·H)61. 6.320E+06 '2!.)7'H2.. ::472 
7 1':.:':~,l_,7F" HY',1 • ::"·'3~;:(E+C~:) -,-1 ~:.t;!l;8 .4Jl-12 
8 .l.Z"::)F+("~)1.U,~E-I-<)6 61275.2El77 
C} 1.~·.2~E+06l.~"41:E-l(l6 21179.6905 

1.0 J. 42:':;,E+061. :m"EE I-(Jt, lLJ04t4. 7631 

.ffi794 

.4fcal 

.491::4 

.26442 
• B::.t . ...92 

F PATIO F'F.OB. 
43.1B3 .4478 

.4056 

.tZ1)2 

.6252 

.496(1 

.2119 
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Ll'l'PI~ 4.3. 
168 

----- ---~--- f:.£Ef'£!3SICN ('NC>LYSIS ~---,--------

H~ACER t\'HA FCR: B:F'PtJTJA LAPEL: fOCItivasi 
f'U'1Effi a- crEES: 40 1't..ME£R (F VAFUAELES: 6 

-~--~-~------

ESTIt1">SI FElTESI vr~IAal f'1JTIVPSr lHD Pf;'OD DI f::EC C-"'M)I 

IN\:.l.=-)' 1\,\<:')IvE I"~ sw.rEV. 
I ~-:l bllOO. ((I!)O 9?:.S. 8980 
" '-:2 1~.9(K..)() 1..9120 
_3 :-:::' 4.0((lO .8165 
4 :·:4 5.9000 • T.:;79 

" ::5 4. :'(.((1 .9189 
[EP. VA~. , Y 1 ~J)tl222 • (((Xl 17 L::5:20. 35($ 

[FFENOCNT Vf'RIPtELE: y 

'Jr:'£.:. F..EG.'r;ESDIlN Ct.UFICIENf BTD. miffi T(L'F= 4) 
~:1 :584.ER76 o/.!4.04·28 2.412 .. "'~ h .... 1 ~~-'A 7 4 .6251 !:'·21056.40'l9 2. :!A::X) 
){3 589420.72-:s7 1.251051.4505 2.471 
x4 lO9::!649.16.31 1490462.8779 1.704 
:·:5 124087.8410 1170246.6196 .106 
a.N3TPNT 

SID. EI--,f"lffi CF EST. - 195~\;~)7 .1354 

ADJLGTEO F\ 9l\'¥iB) :: .6021 
R 91l~H:D :: .7213 

M...LTIn,E n :::: .0491 

~L YSIS CF W'fUrN:£: TAR.E 

ED EIT SLt'l (F SUJ{.!I;£S 
Ef£SSI()\j 111::;.246.3959668.0:X~:) 

. I~ 15292903975148.1):)(11) 

D.F. 
5 
4 
9 

fYr:Pl\l sa..~ 
2. 22649E+12 
3.H2323E+l2 

F'F,OB. PP£\T U'L r h 2 
.70141 .:!407 
• n891 • ?'"-''((I 

.662(A .1526 

. ::~)378 .1186 

.920t6 • (€28 

F RATIO r-ROB. 
8.~ .7181 

OE-EC},'\kD O~La..LAlEJ) !;£SIDL1"L -2.(1 
ST~)IZED r..£srIX.X"LS 

,- 2.n 
1 6.1667E+(lc-':,.3.2517E+06 291~,015.0171 
2 62e(lI)).(II)0952TI9.076 -3273!R.0757 

3 600:~)).IX~)********** 746067 .131~; 
4 6(0),)'). (1I):)l .035:£+(16 -435192.0959 
5 888a38.(1(1I)2 .398~+06-1509611.(~72 

b 76t.lxil.I))Ol .02:::.6£+<)6 -2569~5.4165 
7 t17~(K)).O)Ol.601(£+<)6 -62",5967.fID3 
8 8(1(IXI).(0)2 • 189'"£+06-1::!8921B. 9719 
9 9IX(0).(O)1.12~"9E+(l6 -z?~S65.6(1)4 

10 7:)::O:(I.f)(~)*U******* 1107067.9093 

* 
* * 

• 
* * * 
* 
• 

* 
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-------.----- FEIT..£Sf3I()\J PNr'LYSrS --------____ ,_, __ 

j-EAf:'€F' [\';lA F(]~:: D:f-'~;frJ!=i LJ'1Efl..: rrotivas:i. 
N.J1EH>: LT·- CASLS: 40 f'J_J'1EfJ~ LF VP£\IAE-LES: 6 

~\ ,," .. " ,',,,,-

4 :A 
~ :-::=i 

[l(F'. VPf.:.: y 

/'EPN 
921)0. (II)(X) 

11. ~(lO(J 
'l.l(KX) 
5.Z~:x..")() 

4.71)00 
lO7.?t/l',). ~()()') 

sm.ocv. 
21? .. Y7 &.=./86-

2 •. i7'::'0 
.5676 
.6749 
.821'3 

.'?:.79'}~). 44t>3 

---. 

-------_._-----._--------_.- •. 
DEF'Et4I..EUI '.,IPF;I;\ELE: y 

v{-'n. r\FCf'L~Bla\j 0:..&1:: I C I 8"T S'TD. 

169 . 

CHffi Tor= 4) pr'\fJ8. PA'-n"I~ r"2 :d 1.35.0149 10.6947 12.624 .OCl(C3 .9755 ",:> 
t.G?.':3.15.? . .1. 1::"'(f.!.5. 5409 :s. ~'68 .6(X)30 .6747 

~,,,,-

}:3 6(l5:'.9:'~4 .3"7546. 69£~ 2.161 • 87?74 .4065 ~:4 ::'BY? • 0811 32768.3977 2.3~ .25.1.67 .::!"1)94 •• c 
49110.·:;:81 ,'YY287 •. 3"155 1.621 .19)2.3 .3966 

,' .... ' 
m>..t31Ptfr 

STD. EFJ;U-;.: IY EST. = ::8594.6501. 

JL..G1ED F, l.:'t"O·'¥~£D = .97{Q 
R 9l_~¥EJ - .9894 

t1-.L TIFu:::.: " = .9947 

V.F. [-- RATIO FROB. 
9.:t.r;rr 8 . ..11 (r ~""(HC'f"~·.s 
-:.(J ,:F:S'3ri-~ J j :-·ns<;...t.>l3:f ·/· 19 J:2. (II).:.)) 

e:;lll.X-L ..t:''7:7.n:'100.05:''O 
5 2~.71l37:':~~;~"'(t2.1I(M)() 

4 .?...,·3".:: ... ·.! .. :~)25. 01.::-5 
74 • r:8J 4. B?.6E .... ()L! 

'rJ'I'I~L .1'::'71.:(C110012.10(lO 9 

OEEEF,"v'EJ) cn .... flLAlFD 
1. J.. ~)I)(E·t(16l. 4ffi4E-+06 
2 L 3750E-I{)b1. . .::.,9.?E .... o .. i:I 
3 1. ':(M)(£-+(l,.L,l. 53ZE+06 
" 1..4JVE106.1..lJ.lEXJE-+(V.l 

J • .::"OX(;::··I 0":',.1. • :?69[£-1(l6 
b t-1:))XII).(tX(")6:"::'192.10l:-:] 

c.' -,'O:.X()O. ():1I)7S78.'.;.g. ,::(,.~ 

10 ~"-Ht:~''''''''.l.())).I~7'f162'''::'3 

F,f:SIIX.Ji')L -2.0 
11629.0217 
37658.8906 

·":''C~57.'::;.9)01 

.10547.f.278 
::~ .. uC1.10q:~ 

.. ···t.,.3192.1((Jl 

". 7B .. '.s. !':OOS'1 
67~)3.57..t7 

STPi.flW"\lJ] ZED F£SIU.J"LS 
(I 

* 
* * 

* • 
* * 

*: 
• 

2.0 
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FEfft:§ICN ~LYSIS ---______ _ 

,u...::ru.a;; lXllA FL'f:: B:F'f'N1JA LAEEl..: ,Totivc;si 
I'·U1fU·, Lf" GEES: 40 t'J.t1Fffi CF VPRIAfLE5: 6 

~-----~'-~-~---~-~-~~-~~. ~'~'-'--~~--.--

INL"'EY ,r'MO 
"""'" sm.~v. 

:-:.1. 118:'~). ((K):) 246.1 • ~.t....rQ .. "r., 10.7(Xx) 1.9'165 , .. ~. 
.~. ~ , -::0; 4.CO):) .8165 
4 ;·I(~ 5.2tXK) .6.325 
~, ,,< 

4.21)):) .4~16 " ...• 
rB:'. VP£.: , : 'I 1::::9:~5f~1). 4(1(10 171~i37 .2971 

170 

'Jf.'f"i. 

:·:1 
F~'EIT.f;b"S I eN O:EFF leI [-Nf STD. EF.f",(r.;: TO:;'= 4) Ff"DD. F'f:'fi.'TI~ r'2 

'26623.7524 
18390.6890 

1!))7t(J.16C;"=l 
~:'?B60. ':.:9(>6 

~,~161L.:':,. 76~08 

Sl1). FFf,.("f? (F EST. = 102S'42.07(C 

ADJLG1FJ) R 9::;U~ := .67?9 
H ~""t"u',r-.£D = .2::'97 

t1~LTIr-u:: r~ "- .91h5 

24.252~· 

25219.2"Y17 
652?-8.4551 
74935.7Ce6 

140(19~ •• 2116 

1::.510 
4.t)~ 

2.282 
1.345 

.242 

rl~YSIS (F VffiIPlL"""':: TAKE 

~u..'i'CE" 
f~T:f..£SSI{)\/ 

FESI[)lA.. 
TOT('L 

9..J1 CF" 9..."1...1('-/\£5 
722437119402. liaJO 
4'2::a:.t:?92.~~ •• 9240 

264K"5.~.?8t;.-':.s. 40::1) 

D. F • I'EI'N ffi..!'ff: 
5 444874~).4960 
4 10597069816.4810 
'I 

• (l6......·4)3 

.·3:=1) .. ~5 

.79200 
• 24'7;'3 
.~:r.Xf,"O 

F RATIO ffiOB. 
44.198 .0947 

OEGf::Ti·."rn [,rLa.LATED 
1 1.1L67E+(I6.t .1~'~·!'::£.+(J6 
:' 1.?.ffJ9E:-K)61.~667E+Oi..l 

F\£SHl . .k~ ~2.0 
1::04 -::J} • 46e3 

ST~IZED FESI['U':"t..s 
o 

3 1. :'::"::.>~~E+061. 3771E·H)6 
4 1. ~IXE-H)6.1.495-'tE-K16 
:, 1. ~!.571.E-H)61.26~iE£"(J6 
1.., 1. b·~~:t.Ar.:: +061. 60~HE·H)6 
7 1.LJ06::E·H)61.544:£-+(l6 

2:2166.1732 
~1::-A3(1.46fE 

4574.0781 
'/12"7'1. 8~"I56 
31242.5524 

-137986.1:(I~ 

8 L tU"7L·H~~l:.1.245(£"{)6 -78287.23.1.8 
cJ 1.:'7'2"l(:-·f(1.,';1.2E"".,:CEf·Ot., --15443.7422 

[C4?-'l.4tA':.' 

* 
* ", , ". , 

:* 
* 

• 

.. . " 

.6117 

.2.179 

.2195 

.31i::! . 

.0144 

2.0 
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I-Ef.;U:R DATA FeR: 8:P{-'t.fTJA LAEt.:.1.,: rrDtiyC:\si 
f'li1Ef-1; CF CA-:I:S:' 40 tLt1IER C'F VN;J{-\L{. . .EH: 6 

--------------------

" ;.;1 x2 )·:3 
y 1.0X(II) 
xl .25:;-7' 1.0Cx):) 
;-:2 -.05::CS -. SSC"/(II) 1.(x)(Q) 
)·:3 -.(<<))7 --'.2~)62 • (!,.':.157 1.0l)():)O 
g4 .17215 -..4(863 .397'Z7 --.19465 
:.:5 --.:'6707 -.(15793 -.1671(,;' -.067[fl 

cr'\ITra~_ Vt=Ll£ (i-TAIL •. (5) =: + Or _ 
a-nnCf'.L. VPUE (~-tail, .(5) = +/_ 

.26406 

.31157 

N := 41) 

--------

)·:4 }:5 

1.0(K)(li) 

-.3clO40 1.(l(II:XX) 

-----------------
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~~--------,.-"--,-"-.--.,~- a:f"oH:l..ATHN ~"'-rRIX -~----~~ __ _ 

.-EAL'£R l\'4TA FCF:: E::PjCNrJ(~ LAE:EL: rrotivasi 
[(7 VPF\IAEU:S: 6 

----~---.-----"-------~--- -------~~----~ 

y :.:1 
1.0)lXII) 

.41"703 1. (K.XIIXI 
-.12907 --.5161)1 
-.25298 -.2~HUJ 

:-:4 --. 7t)4~) -.6-!.'7(J6 
• ~~y:;(r.$ • (f.JCi'f!~':' 

1.O():)(1(1 

.541~]4 

.40.15'7 

:·;3 

1.0:))()() 

• 174S\S 

Dnrro·'L 'vr'lLE (I-TAIL, .(5) - + Dr -
L1-;;}nC/.L Vt='Ll£ (:2-tctil, .(5):::: ':I'-

• ~'.524(l 
.62:172 

----------- '------_._-"-,,-------., ,-- ~--,--,-

1. (If)(X . .-):) 
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IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

UY"PIRt'lII 5.3. 

------... --- .---.---~ CGHJ.J\TICN M'HRIX .. ~-______ ~ ____ ._~ ___ ~. 

~-FJ\1:::EF, lXlTA Fa~: B:PPI'H:Jt''1 
L.AEa.: IOOtivasi 

tJ....t1fffi CF CA....cc:S:· 40 N.J1EfTi (F VfRIAEt.ES: 6 

---~-- - .. --- ---~----.--- ------- ----------------

y )(1 ,,~ 
)·(3 ,., .... 

Y 1 • (1(::0:)0 

:-:1 .47&48 1 .(11):)(11) 
,,'? .21771 .,::0:"W4 1.(l('l():):) 
A_ 

:.:3 --.i)TI97 -.. ·.::!c.312 -'.42705 1.CIIXII)r) 
){4 .55592 .b2f..f.-J.3 • 149tA -.::':6886 
}(5 '-.46.1.77 -.':9tB3 -.4?-,I)04 -.14809 

CRITICPL VPLLE (1--TAIL, .(5) :::: -I- Or- - .:=.5240 
a-nTICPt. V{~J..E (2~-tail •. (5):::: +/- .6ZCJ72 

N = .to 

-------

:.:4- }(S 

1.(:':):)00 
-.4e'ffi3 1.(()()):) 

----------------------
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~-----'.------ -------,---_. a::r-~...a..ATICN t'VHRI X 

I£/\J)[J~ l¥'.lIi Fa-~: E::PPNTJ{) lAE(L: rrotivasi 
~U1IH::': a=- CfLC£S: 40 f\L.t1FB'"'( (F W'.fi:rr...a.£S: 6 

---------.---~--------------.. ---.. -~--~-'--------

y }:l ,,~ .. "'I" :·:4 ",",- h~' 

Y 1.(II):Xil:) 

:11 .9fB23 1.(XXO) 

}:2 -.64855 -.65588 1.0):)(lI) 

:<3 .11659 ,(ffl68 • (l4::-~)..'J 1.(:(1(1(0 

::4 -.16~134 -.091.79 -.1811)6 ~·.·37701 J.OO'X~) 

Ix5 --,.57/55 - .u.)67b .445.7·2 .1)71::;.3 -.(121)((1 

'Inept... V~LLE (i-TAIL, .(5) ::= + Or- -
JUTICPL \.JPLlE (2--tail ~ .05):::: +/-

J :::: J (J 

.S5240 

.62972 

--~----------------

:-:5 

1.0):)XI 
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-~.-.-." .. ,-----"------"-~---- aT.f".flfHrG'-l t~lRIX ---------___ _ 

I-EATT:.H D{iTA FCl~: 

fLMFH-' (F CAP";; 
D:F'PNTJA 
40 t,U1VEH 

['ACC:."S rx::r.ro. tIl En: 31. TO '10 

LAf8._: ooti'lasi 
CF \}NHAELES: 6 

------------------------------------

-, ,,1 ".-. h"::' :-:.3 
y l.(:I()XlI) 

:-:1 • :.::r~4 7() 1.t)C.(~)) 
.'.,.. ,." l7~;2~, • ()i17'54 1 .()()(x)(, ~'"'' · H"C .'-.I)5-4~"iI:) -.49~'~8 ""-' ·'-.34956 1 .(~)(Q:) 

;{Lj ."'·':"((:,\9 . l'7\i3~,\ ,£,1517 -'-.6(1,5~-,O 
:.,::" · .',171:.:::'3 -- . t.h-::"n -·.460:::~) .32.:27~j 

:lin ILr~_ \/,:'i.UE (l--[{;IL, ,(IS) == + Or - .5~QI)O 
'J:.:! Tl [,(.'·L 'y'tI.U:: (2",. t<:ii 1, .(5) == .~ / - .6'::..'972 

'~ == 10 

)-( LJ :<-5 

1 . i:o::(() 
-., .1t-./~"~,7 1 .():X(~) 

------------------------------------
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Fi£EFESSI[]\J ~k0L YSrS -----.-- -----",. 

t-E.A[O::: [\,YrA FGh B:F'{,NfJA LAE-EL: r.~-.t.ivasi 

t,u,tt:~.:'J~ DF CA.c3EE~: 40 1";".t-1Effi CF VARIAELES: 6 

ESTIM-'i-SI FEEFESI (, .. NT.'¥"4\- VN'I. FISICL031S C£l'J3PN ff~'O[XJI(nVITt-S 

INDEX 
1. 

,,',,' 
"",.' 

4 ~4 
~ ~:5 

[£P. VtR.: y 

i"EA'~ 

9875.((0) 
11.07:'0 
3. 92el) 
5.3250 
4.~·x)O 

1310~,:'4. 47:::'t) 

8m.rEV. 
3520.5441 

2.5.358 
.69:!8 
.7642 
.BJ.65 

867='65',9525 

----------_._--- -----------
C€F9!OENT V('·[Uf.'tELE: 'Y 

VPH. r-£ER::ssro'J CO::TFICIENT 
62.15.35 

696700.5029 

r fXl.JN\£]) - • 5636 
r = .7522 

sm . EF"'ffi 
13.4911 

T(IT-:-:: ~.g) 

4.1.:1)7 

!'N"LYSIS CF VARIPN:E TARE 

SfU;'CE aM l'F S(]....\0nES D. F • ~ S(IJI'f;£ 

1.86731E+12 J;£B;£SSro'./ 1867.!(16420:!l)1.0)OO 1 
r£SIlXj'.'L 27486850.17699f3.0000 
lDTPL 2935'lle ... J./597:'99.():)(lI) 

:-;8 72'::"':: • .:.'B162552. 581;:0 
39 

FmB. 
• HMO 

F RATIO Pf\OB. 
6.582 .1164 
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OEEEF\\ .. 'EJ) C.PLCll...ATED r£S IDLJ0L -2 • 0 
1 1.3750E+Ot,1.6291E-H)6 
::.:~ 1. ::::;7:::0E-H)t::..1.. 691::.:£-f-(\,-:' 
:3 l.470lE+061.75.-:!AE-H)6 
4 1. ffJ..SSE-H)61. 78fJ.:':"E+(l6 
5 1.. 3~~~.E -t-(Jt..l • ~.l8."'I-+(l6 
6 1. 8.39:::£+061. ~3)~-K)6 
7 1. :2267E+(lt:·.1 • .:F·/40E+06 
B 1. :~:-t::/E: ... (ltjl.194(£.f06 
9 1. 58::~::E+o.bl. 256::'::'£ .. -(16 

1.0 1. 4:22:'£+061. 2562Et(16 
11 6.16o~7E-+{lf..:.>1.1629E+o.~ 
12 625(:(0.0001. 0697E'H)6 
1::-': f_:,!))(lt"'X). 0(01 .0076E-H)6 
14 bCOOOO.()()i)1.0076E-f(16 
1~.'i p·a;:;..~-:n.«(J01 • .1.319E-H)t;. 
16 76~·{U;. (.~)Ol. 0697EH)6 
.t 7 '?7:'..'i):)). C()()1 • .1629E+06 
18 8:)::)():)) .C()()1.1:::::19E-H)6 
19 ~'(K)(.)((!.()()t)1.e,19E+{l6 
:;XI 7:~:>(X)()O.(O)l.()'=-!]7E+06 

21 1. 50C)(X:~·t 061. 4T57E:·K)6 
:;"2 ..t .:~~:?::\OE-H)61.:::-90~oE+06 
23 1. 5(()()E+(lt_~1. ~04fE-I'-06 
24 1.47E'.tE+061.442L£+06 

--754091.245-3 
-,,31621].4.7615-
--:28"'...::.."'210.2TT7 

102316.9tA3 
1~)(:(l9.335-5 

4500)7.8193 
:32649. ~678 
32649. :-678 

,:!K'!0527.8516 
166051..8516 

5()()!.7:26.1259 
-4447('F). ~,99'9 
-407~)56. OB37 
-407e'1~i.6. 0837 
-24:.975. 1160 
--Zl)::-(I4~.'- • 5~i9 
-lB79:;<=1.8741 
--3"318t:.-3.116..0 
--23186."3. l1tf.) 
--Z49709.5W-' 

26'27.2.5451 
-5477.1807 
-4784.21Z~) 

-14059.69609 
2::', 1.. ::':J))(E+O(;.1 • ~;I8'::E+06 -18.323.6.':.-15 
269)()(XIr).I)):)1.16L9E'H),L, 
27 6666/-...6. (0)1. 0697E+(l6 

875(K)).(K)Ol.1940E+(16 
7::-()():)).(O)1. t:31 S"E+(l,_" 

-0 ~41t .. ~.(J:))1.(076E+06 
·U 1. U~,7E-H)~1.1629E+06 
.-~: 1.Z..t~~:~:·H)61.442tE+(l6 

.• =, .1... :::b?_~.£ -+(\61 .3183E:-H)6 
'!'4 1. 5()())E 'H)61 .4T..':=7E+06 
',5 1.3~7lE-+061. 31.B"'.E-H)6 
-0 1.b7.64E:+061.6291E+06 
:;/ 1.406_7£+061. 5669E-+06 
B 1.1<'L7E"X,1. ~18:E"{~> 
.9 L2727E-!i)6l.47T1E+06 
(I 1.t-.t67E-+(161.6::'"'91E+06 

-Z·t/R3'J.8741 
--4tX':,(l43. 5999 
-.319016.60322 
-:::H1.8l:.-3.11bO 
-465890.0837 

Tl26.1259 
-5.3742.696-9 

45.312.3355 
26'29'2.5451 
::-8818.3355 

7271.7547 
--160687.7272 
-1~11657 .l-MS 
-200980.4549 

37~)74. 7:'47 

177 

STpt.,[){¥'""-\D I ZED F£SID...JPLS 
(I 2.0 

* • • :. 
• 

* • 
* • 
* 

• 
* .' .. 
* • .. 
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LPl'PIRI'N 6.2. 

---~-----.. , --------,.----- f'1:.(';,'-.Ef.Blctl r,\V-i, .. YSJS .------.--------~-.--:--

.-t~{'iLlT\ !:¥iT{'1 Fen: B.PtNfJn 
t-U~n~'Hi cr lY,c:;ES: 40 t-L'MF£R 

LAfEL: rrot:Lvasi 
IF V{R I AELES : 6 

---- ... ----.-~-------------------- -.----~----------------

E:STJt1-'iSI F£E:;;ESI rNrr';;1'1 vrF<. FISIGJI.:rS LTN3PN Ff\'OD Dr n:c TA 

TNt.'CX r-l."'M::: I£ON STD. rtY' . 
.\ }~r 12050.(:000 :::S76.'20?5 -. ::2 9.:;:'(11) 2.67-:;'8 
~ - ),~ . .:: . 3.6(xX) • Sit-A . ~. 
4 )A 4.9t):)() .TS79 

~ )l~' 4. ~7((K) .8756 
lcP. VPFi. , Y 147180~,.2)()O :z::"=:r7'3to. ::e.~1 

--'---"-- -----,._-,-,---------------
=}-:fNf)ENT \.'{\HIAFL£: y 

Hf:I::F.L9::, I eN LITIT I C lENT . 
24.74:::,6 

1177645.2575 

:lTD. g:;f",'Cl( CF EST. == 221713.15.".::.8 

r" EI.I_~ = .6739 
r- = .8170 

SlD. EFififfi 
7 .~.o26 

T(IT'= 8) 
3 . .298 

~YSIS CF VPRlrN:.'E TARE 

!:;O ... f''CE 
<3£SSICN 
SIIJU!'L 

JT?'L 

a-M CF S1.!Pfi.ES 
fJ2790t:J3T!39.3500 

3CJ325.3780708. 2~,(")() 
476(44469)47.6000 

D.F. 
1 
8 
9 

t'EPN a'1....!P{""£ 
82790687339. 35(x) 
49156722588.5310 

F RATIO 
11.<84 

Pf\OB. 
.~05 

OB.:ERvED CFLU_LATED r..f::SIIJI..R -2.0 
STANDARDIZED RESIDL~S 

(I 

1 1.375CE-H)61.'544tE+06 --169798.7129 
2 1.375CE-H)61.:'069~+(l6 -194542.2766 
3 1.470t.€+061.:'<94:I-H)6 --12.:!.tH7.8403 
4 1. ff!_~ff·H)61 .60t)7E-H)6 :B)1:.:!4. 3779 
:'< 1.TI::~E·I·{!.t.,1.4211E+06 

6 1.H3C"1:::.E·H).!:>.1..i14~{3E·I06 

7 .1..Z't.;/L~:+{161.·:s71t':E-H)6 

8 1. '22b7E·H)tJ.l. .:916/''::·t·Clb 

-87747.8"144 
39·3460. ~"Vl.19 

--.1449:?767l 
--144S'27.7671 

f:, .1.. ~i.,t)': '~T::·I·(l().1. • -~.9f>~:F+(~I;) 1.{_~S1.6:'. t-.!.H3 
.1.0 .1..42Z;:;'E~(lt, . .l.:.:'S·6~E-I06 251384./:.lR3 

* 

., 
" 

* 
* 

* 

178 

2.0 

* .. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL S. PANTJA DJATI

LFrPIRIW 6.3. 

---------~-,- F.EEf\£Bsrc.N ~YSrS ---------

j\U1Effi a::- 01EES: ~) NJ1EEH 
LAE'EL: fTOti vasi 
(F VI'f< I AEt..£S : 6 

ESTlf'1.':\'3I r-.£EF,£SI pt-,fTP£'-.A VM FISIQ03IS ~ PROD Dl ~EC CPNDI 

INr.£X 
1 
2 
::. 
4 
5 

OCP. VI'f<.: 

N"I'E 
xl 
;-::2 

y 

i"EA'J 
64CO. (xX"l() 

12.~Xx) 

4.00:') 
5.9(<<' 
., .2l)(I) 

r:.04.2'£2. (:('lI)(I 

SID.rEV. 
9~.6.899) 

1.9120 
.B165 
.TS79 
.9189 

17.1.35..'20. X-"(.e 

T(IF= 8) 

·~1 

)'--:NSTPl'.[f 
871.4S':"C· 

4~T:09?: .• 645.':1 

sm. f~ 
0.19'22 4.5.33 

::ro. EFf\(n (F EST. =-, 1597882.6902 

r S(U~.ED = .6270 
r = .87'-.. 5 

Pl'¥'L YSIS CF VPRU'N:E TAEt.£ 

SLLfi:£..."'E ELM CF 91Pf"£S 
Eff£SSICN 59995.:'4997595.(x .. "xXl 
EBIIXY'-L 
JTi'L 

21)"258329·.9:221. IXl(x) 
:26425?:.67934816.0(IIX' 

D.F. 
1 
8 
9 

I"EI'N SCU'liE 
5.99953E+12 
2.55.32:£+12 

A:;'Ol::. 
.16?34 

F HATIQ ffi1JB. 
12.3!:oO • 16."3'8 

DfSERvH> rn..D._LATED Fe3J[X ... R.. -2.0 
ST~-.:DrzED f'£SIIX...~S 

<) 

1 6.J.t.67L+(\tI~.262EE+06 3903842.87:-4 
2 62::t):)). O(.)95~39. Tn -:;:'1.)639. 77Z2 
3 60Cx..")()).(x)O 84184.2\)3 515815.7975 
4 6(x)(x):).OO() 84184.:'03 515815,7975 
5 ~.OI)Oj .B271E-H .. )6 -9·~.s207.:;.q18 

6 766b~;.I)X'R55..~39. 772 -188973. 7Tll 
7 c/75)()). (1)')2. 2&::.ff~~--1:B7823. 12b6 
8 i.:XJ((l(x) .(x:x).1.8Z11E-fOb-l(i27(i95. :3'"418 
9 r/((I((X).(x)(lJ .[c71E-Iot) -927095.:::-418 

.1 (I 7:::n:):0. (X(l'i:;~.t.::"l. 7T~ -:~:·5b39. 7722. 

o 
* 
t 
o 

.' , 
0: 

* * 
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.- F£~l[l\l Pl'¥LYSIS ---

I-EP..LB-' I!t"'Ti~ FCFi: B:F'A"ITJA l..AEEL: rootivasi 
N_MEfJ-:; LF CA9::::S: 4(1 ~.tJ;1Effi CF VPn.lAEtES; 6 

INCEX 
I 

3 ~:3 

4 }:4 
5 H5 

rEF. \!PFi,.: y 

t£'/'l 
92(:0. (l(X)!) 

11.5000 
4.1(Il"lO 
5.~Ol-X) 

4.7(XO 
10n'690.?O(X) 

SID. rEV. 
:£69. ~:?Bt:. 

.5676 

.6749 

.8233 
379956.44tJ.3 

---------------------------------

VtR. F.EEFESSICtJ CCEFFICIENT 
)-:1 1?1).8592 

-17.1)214.7969 

r sa...V¥;£I) = .9766 
r = .9882 

sm. fff..ffi TCCF= 8) FHJB. 
7.1615 IB.':':!73 • (II:XXII) 

INLYSIS rF VmIA'CE TAR.£ 

g:UiCC SlM CF Sl..=S 
-F.£SSICf'..I 12688991.)12769.7000 

IDL\OL 70407(197242.4000 
OTI'L 1299~(Qll0(l12 .1000 

O.F. 
1 
8 
9 

t£'/'l s:u>r£ 
1.26B7CE+12 

mXf!87155. :"(0) 

F RATIO FroB. 
'!.'!.5. 837 8.27 t£--{.'"EI 

STpt~IZED F,fSIr:t..~.5 

180 

O[..sa; ..... 'ED CPLD..LAlED F£SIJl..j:L -2.0 o 2.0 
1 1. 5I)((E-H .. "\~l. 51)55E+06 -5525.8239 * 2 1.37~-.OE-I061. 309'.2E+06 65763.0~)6 * ~ 1. 51))(E+061. 5710E+06 -70955.4487 .. ' * 4 1.428.L FH)61.44(11E-H)6 -11525 . .t991 * 5 1 .7(IIX€-H)61.1784E-+06 1216Z'. :!J))3 * 6 9)00(10.00)8512:.'9.576 -512'..::.'9.5756 • 
" Ul::l:,6L,. 000654940. 701 11725 • nr:J , * 8 87~(J()). (0)9166"59. :~:JI) -41659 .:.~X~ * 'I 7~.((JI)) .000785?<"J? 951 -35799.9507 • 

10 5416Sb.O(J0524(el.451 17584.548t) * 

1 _______________ . 
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lSI 

_____ FEI3tS3ICN Plw...YSIS -----
H.:'A[ER Ot'HA Fa::': B: Pf'NT JA L.AH::L: mati vasi 
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Dr-din<:iry Le,;.st Squares Estimaticn 

*,****U***.tUH********UU***:t:*****.U****************.**********t-utn****~.~*** 
Dep81dent viU'-iable j 5 Y 
40 nbst-~rvaticns used fat'" estimatim from 1. to 40 

******)):********************~*************************************************** 
R£~n?So:;:o(" COE-~'ffici?llt Standard Error- T-natio 

ct:NSTrtIT 2318994 214942!. 1 .07tH 
Xl 3.5:-e5 8.52(15 .4.141 
X2 --4:'1476.0 61581.9 --,7!.as 
X3 -·91:)447.2 21.314.3.5 --.42·13 
X4 U8.l..8S.4 244677.2 .6894 
X5 -2432::-4.3 197125.'3 -1.2:;'.059 

****:***t::t:***:t**~ *********************************************.t:***************** R--Squared .1(117 
R-LO!ar-Squar<:<i -. (C"I)4 

residual 9..\11\ of Squ<-.,n!s 2.tAE+13 
S.D. of [iepErd£-?rlt V3r-.i.able 8.b7:;O?,.2 
[X,'f--st,at-_istic 1.84:;:'-3 

F-statistic F( 5, ~4) 
S.E. of Hegrr-essicrr 
Mean of Dependent V~~iable 
Ma>:in~\IJI of Log-lik.elit-ccd 

.76\75 
00:)611.0 
l?~:OO-)4 

-t/.ll.0421 

***,*****:f-*t**************~.********'t**********************U*************:,t****** 

Diagnostic Tests 

***************~****************:t**************************************;******* * Te<,jt StCltiStiCS * lJ1 Versic:n * F Ver-sien * 
**********************************************************f******************** 
* * * * r A:Ser-ial Cor-n::?laticn * O-U-9J( 1)= .:2872 * F( 1 ~ 33)= .2387 * 
* * * * * D:Fu--cticnal Form * O-U-9J( 1)= 4.6613 * F( 1, 33)= 4.35..::.'"'8 * 
* * * * * C:I\br-mality * OU-SO( 2)= 648.:!-298 * f\bt applicable * 
* * * * * D:H:ltel'"()C'"....cedasUcity * Q"iI-9:I( 1)= 4.2612.f F( 1~ 39)= 4.5.'!08 * 
*************************'**************'**'***************'************'*'***' 

A:Lagr-CiIlge Ifl:_ll tiplier tt."5t uf r-esidLlal serial correlation 
B:Ralll!::'ey's F£EET test Llsing the Gquare of t.Me fitted values 
C:&sed en a test of S~:EW1ess and kurtosis of residuals 
D:Based en the regressic:n of squared residuals en squared fitted values 
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Ordinary LE!ast. E'quarE:>S EstillBticn 

;j; ** *a H::I: *n u* n u **u * ***** *******U **** H***U ** ** ** *** ****:~ ** ***a*** *un * 
l:€rx-f"ldalt variahle is Y 
10 rn::eY'vatiOls us'€d for estimation frr.m 1 to 10 

***t:t***************,:;:******:t.*****t*******:t.***-**********t*******************:t:t** 
PiO:gr~"Ssor Ccefficient Stcmdard Error T-Ratio 

Cfl'ETPm 2572?·04 1e,5I61)! 1.6578 
Xl. 2.8769 7J .:29~"'4 .1054 
x::-~ ::.'l".6831 • I) -:;75:;; • 3 .9812 
X3 -1:::';1805.6 169'7:' .. 0.3 -.7756 
'(4 -232314.7 16::',977.·3 -1.7R97 
X5 26904.4 100646.8 .2476 

********:r:t.tn:tn:u*********ntu***************"********************n********** 
R-Squa.n:u .6198 F--statistic F( 5, 4) 1.!.Q40 
n-Etc\r--~quar-~ .. d .1445 S.E. Clf r.:egressic:n 216701.8 
F-.... ~::.c""'idllal ~)lJm of Equ,:,we'3 1.ffE+ll Mean of DependE'rlt. Variable 14611805 
S.D. of DepEndent Variab}r? 2::!42B5.5 /'1a}:irru.m of Log-li.kelih:::c:d -132.471..17 
rx'h",tab.stic .3.371..11 

*:~*.t*:t**:t*t**:t.***:t****t.******************:t.******tt*******:tU*******t*********** 

Diagnostic:: Te:;ts 

****n**************;~*****U***H*U*******nH*****~**U*********U*********** 
t 1 est Statistics * LM Versicn * F Versicn * 
******************************************************************************* 
*" * * *" *" A:Bef"""ial Col-relaticn *" D-II-9J( 1)= 8.1)::)::!.o * r-( 1, 3)= 12.0226 3: 

• * • * * B:Fu!1ctic:nal Form • GfI-SQ( 1)~ 3.9708 • F( 1, 3)= 1.9758 • • * * • * C;f~brmal.i.ty * OU-m( 2)= .3335 * i'ht applicable * • * * * * D:Heteroscedasticity • GH-SO( 1)~ 2.9496 * F( 1, 8)= 3.·34/::8 * 
• * • • 

E:Predict.ive Failure * Gil-SO( .:;.())= 557.4655 • F( 3O, 4)= 18.$22 * * • * 
F;Ch::_w Te-:;t * GH-9J( 6)= 5.~.:(1::; *" F( 6, 28)= .9217 * 

************t*************************************;*************************** 
A:Lagrc'lf1ge lTul tiplier test of re;;idl.lal seri<.'\l correlaticn 
B:r~'s hEE£T t8St Llsing the square of the fitted values 
C:Based en a test of skev..ness and kUr-ttlsis of residuals 
D:Basaj en the regn."5sic.n of 5qU<1red residuals en squared "fitted values 
E:A tes;t of adequacy of predicticos (Ct~'s sc-cc.nd test) 
F:Tt_.st of stabj lity of the I'""CQI'""f.?Ssicn CQE'ff..Lci.8"lts 
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OnJinary LeClst Squar-e:. Estim<.~ticn 

**************HU**************************************************U**U**U* 
Der-.... .::ndG:nt v<':IriabJe is Y 
10 ntr.=er,lL'lticns L!Sf?..'i for estimation frc:rn 11 to 20 

***************************.****************~:*********************************** Regres-sor G..-oefficient standar-d Error T-Ratio 
L"LtSTf.'I'H -1.1~+07 2.04EH..)7 -.56."!.2 
Xl ·:~84.[.ry76 fT.!4.0428 .4121 
X2 15..':>474.6 52105b.4 .:?,(x)3 
X3 ~:m42(). 7 1251051 .4711 
X4 109:-.. ':11-9 1491") .. 1.'.. .... ':: • I·~.::S 
X5 -124087.8 1170247 -.1(160 

***l*****~':t***********1:******************************************************** 
H--Gqua.....-e.i .4213 F--statistic F(:,)~ 4) .5824 
R-Bar-Equared -.?/X21 S.E. of Rsgressicn 1955:.07 
Residual St.\l1l of Squares 1.5.~+13 Mean of Dependent Variallle 13(14?:"? 
S.D. of Dependent VadClble. 1713=(;.'(1 l'1::\::ilTl...lfn of Log-likeIH:ood -1~4.4685 

DW-statistic 1.2837 

*****n***********:t:************************************************************ 
Diagnaotic Tests 

*-*********t-**t***************************************************:~************* * Test Statistics * LM Versic.n * F Versien * 
***********************************~:*:t************************************'**** * * * * * A:Serial Cor-relatiOfl * a-U-9] ( 1)= .O::b.S * F( 1~ 3)= .0110 * 
* * * * * B:Functional Form t a-U-9J( 11= 7.0755 * F( 1, 3)= 7.2~83 * 
* * * * * C:N:nnality * G-II-9J( 2)= 1.9978 * f\bt applicable * 
* * * * * D:f-E.tef"()scooasticity * a-U-SO( 1)= 8.3954 * Fe 1, 8)= 41.8578 * 
* * * * * E:Pr-edictive Failur-e * c..l-ll-9J( 20)= 1.7098 * F( ;;.'1), 4)= .0055 * 
* * * * * r:Chcw Test * Q-lI-80( 6)= 6.14·74 * F( 6~ 10)= 1.0239 * 
****-*************************************************************************** 

A:Lagrange fJ1..11 tipl ier test o·f residual serial correlation 
B:R.runsey·s F.£SET test using UIE' E:-quare of the fitted valu(..:.c:, 
C:fused e(l a t.est o·f skc"'W1£>Ss and kurtosis of residLlals 
D:P.ased 01 the regressicn of squared residuals en squared fitted values 
E:(\ test of adequacy of predictions (Chew' 5 secc.nd test) 
[..::":Test of stc:~bility of the regre5sien coefficierlts 
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l.JM'I~ 7.4. 

Ordinary Least Squares Estimation 

*******************************************************t*********************** 
DepE'ndent var-iable is Y 
10 observatic:ns used for- estim.:lticn frcm 21 to 31) 

******************************************************************************* 
F:egressor Caeff i.cient Stilrldard Error T -Ratio 

CO'£TPNT -6.3:"03.4 402B'16.7 --.1571 
Xl 135.0149 10.6947 12.tQ45 
X2 -6838.2 12(i35.5 -.5.!J82 
X3 -6052.9 .37546.7 -.1612 
X4 -4:-P69.1 Z-2768.4 -1..::sEa 
X5 49110.3 ~.((287.3 1.6215 

******************************************************************************* 
F:-£'-quan .. u .9894 F-statistic F( 5~ 4) 74.8875 
R-Bar-Squan::\-j .9762 S.E. of Regressicn ~~'.94. 7 
Residual S:JIfl of Squar-es 1..'9E+I0 Mea.n of Dependent Variable 107:.690 
S.D. of Dependent Variable 37f?956.4 Maxim..un of Log--likelih:o::! -119.3919 
CW--st,",t..istic 1.7:'41 

****************************************************************1:************** 
Di,",gnostic T~ts 

******************************************************************************* 
*- Test Statistics * 1..M Versic:n * F Ver~ic:n * 
***********************************************************************:~******* 
* * * * * A:Serial Correlatir-Il * D-II-OO( 1)= .0386 * F( 1~ 3)= .0116 * 
* * *' * * B:FLlncticnal Form *' D-II-OO( 1)= 5.9B!4 * F( 1, 3)== 4.4690 • • * • * * C:tbrmality *' Gil-SO ( 2)= .2816 * I'bt applicable * • * * * * D:ret.el'T'=cedasticity *' D~I-9J( 1)= 2.407(1 * F( 1, 0)= 2. 52'6l • 
* * • * * E:Pn=dictive Failure * a-rl-OO( 10)= :..:...:>B2.0648 * F( 1.0, 41= 28.21."165 * *' * * *' :(: F:Ctn·J Test. ~. a·II-~'.H 6)= 86.7538 *' Fe 6, 8)= 14.4590 *' 
********-*********'*******'*'*************************************:::**************** 

A:Lagrange lTultiplier test of residt.tal serial correlaticn 
B:Ramsey's r-.ESET test using UE' square of the fitted values 
C:Based en a test of skew1ess and kurtosis of residuals 
D;l)aeed en the r-e.Qr£-!Ssic:n of 5quc1red residuals en ~,qLlared fitted values 
E:A test of adequacy of predicticos (CI"nM's ~cnd test) 
F:Test of stability of ttE regressicn coefficients 
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Ordinary Least Squares Estimatic:n 

******t.***t************t********************************~:********************** 
Deper-Ident vCir.iable is Y 
10 C)b£el'yations us.?d for- estimation fran 31 to 4(1 

********t**************************************~'******************t************ 
r{ecJres<::.or Cclofficient Standard Error T-Ratio 

['O\f';;T(.'NT 2011773 964994.9 2.(€48 
Xl 3.62:11 2.7.963 1.5204 
X2 --97104.9 ?.69~.e.2 -2.6274 
X::· -71 C;'S).6 7?8.29. 4 -. 97~) 
X4 271491.8 149577.2 1.0151 
X':". --187594.1 12::::835.0 --1.5149 

*****f************:t************************l*********************************** 
R-Squano:-d • T§J7 F-;;tatistic F( 5, 4) 2.2620 
H-Bar-::::'quared .41.22- S.E. of Regressicr1 131519.4 
r::esidLlal Sum of s...l(Jares 6.92£+10 I'\?an of Deperdent Variable 1392~) 

S.D. of Dependent. V.:.r-i~ble 1715.3].3 Ma~:im.._lfJl of Log-likelit-ccd -127.4770 
rM--st.atist .. ic 1.5.392 

*****************:t********;-****************~:*********************************** 

Di~gnostic Tests 

***********************************************************'******************** * Test Statistics * LM Version * F Ve>rsion * 
*************************************************************************"****** 
* * * * "* A:Serial eorrelatial * o·n-SQ( 1)= 2. 97&') "* F( 1, 3)= 1.2711"* 

*" * "* * * B:Functicnal Form "* D-lI-EO( 1)= .0:31)5 * F( 1, 7.)= .fXI91843 * 
"* "* * * * C:f\brm.ality * Q-U-ro( 2)= iJRn * I\bt applicable * 
* * * * * D:Heteroscedasticity * a;I·~SO( 1)= .8818 * Fe 1, 8)= .7TS7"* 
*****************"***********************"*************************************** 

A:Lagrange ITUI tiplier test of residual serial corn~latiO"l 
B:Fiamsey's l~:ESET test using the sqLlare of tre fitte.'CI Vall!e5 
C:Ba~-ed en a test of skew-Je5s and kurtoc,is of residuals 
D:I::ased on tt-e n·?gre:;sion of squared rf.?5idual5. c-..n squan?d fitted valus 
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Orc1in.ov·y Le,)st 2.quar-e5 Estiilk'\ticn 

; n:::: '*;..,;. H * ~ n~' t *::. *:~ ** :f·U.U * ,\' *** ttl;:#. * * u n u:::** uu*:!::* ***U******************** 
L12r:':::';"ld~"'-.t v,:u--jablo i.s Y 
LJO C)ltSC·r-".'atJ.C"(Y:~ US.fx1 for- E'!3tiIlkOltic.1t. frcm 1 to 4t) 

********ttt***t*******************t**********************************t********* 
Fe-Jresscr Coeff:i,cient Standard Err-or T-Ratio 

C(1\f3T{'NT 1:284[0.2 16-~)9.8 7.60'54 
Xl 1.9(f.:,2 7.5818 .2:=.13 

.f***********r****t,.***********,*r*********************************,********** 
F;-SqL!ar-c-d • (x)1658'-7 F-statist.ic F( l~ .38) .06.31 
R-8ar--f'-qLlan~ld -.0246 S.E. of Rf::gr?Ssion 878114.3 
n'.:-::oiduaJ ':_'·UI1) Cof ['quare's 2.9:E~-13 tolE-an of DP-pertdent \,.'",I'"i.:;\ble 130(2)". 
S.D. '~.lf r:ep:~ndr:: .. nt Vad""ble 867f(I3.2 Ma~:iJlun of LOo;;r--lH:elih::.-cd -·60-3.1S,!f) 
[.W--statistic 1.9:"550 

*" ** *** U ** ** **** ** ** ** *:t, * ** U:t:t***** 1,:* * * ** * *** ,~** n*f ******* *** ***** *** ******** 
Diagnostic T~~ts 

********:f.*****)j-*****~***t-************_***********;l**t**************:~*********** * Test ~3t2ltistics * LM Versicn * F VErsicn * 
***;*!~*:t*****~:*~~***t,:.*************************************t******1****U******** 
* * * * l ():E."'.;.?riL'\l L"'orrel.:.ticn * Q-H--9J( 1)= .r),,!./..,9 * n t, 37)= .O:?42':« 

* * * * t_ B:Functicn.::d rorm * a'H--9)( 1)::: 2.5710 * Fe 1, 37)::: 2.541'5 * 
~: * * * 
:t c:r.lJrm31ity * Oil-SOC 2)= 1(1:;'6.2 *, Not applicable' * 
* * * * t D:t-eti?roscE'das,ticity * a-rI-OO( 1)= .1(166 * F( 1, 38)= .1015 * 
******************************************************************************* 

fi:Lc:\QranCJE rU.d tipUer test of residual serial correlaticn 
B:Ramsey's r£fET test. using tt-e sqLI~re of the fitted v~lues 
C:Based en ft t.est of sl~ew1ess and kurtosis of residuals 
D:I:"'lase.d CTI the.- I'"l:gressiCTI of squared rf..>siduals en squared 'fitted valUES 
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Ordinary L.east £qL'ares Estijnatim 

***Ctr*,******tt******************,t******************************************* 
['epe;,dent variable is Y 
10 ob<.:;erv«tions us-€·d -fOf" estilll .. .::..tic(1 from 1 t.o 1(1 

*******************************************************************.~**t******** ~~E'lJressc-.r- CoefficiG.,t Standard Errot- T-r:::atio 
o..:113TrNT 11';'1224 249518.8 ('to 7743 
Xl ::'2.692.::1 19. G(l5.3 .t. 1461 

***n*:~*u:tU~'***Ul,:*U***H**n***********~:***********):'**U**;~*n'*'~*****_U***t 
f.:--:::.cp.lan:!d • .1.410 F-stc:.tistic F( 1 ~ 8) .J. .:-.1.:2.'5 
R-E~:"~-'8.:Ju,::;,no,j • 0 . .::.:.; S. E. of Ra)rL>s~~ic...'"O :">?.-:J?(18.0 
Re;.;j_cjl!al [~Im of So:'juar-8S 4.24E+ll Mean of o.:'?PEfld.:?llt 'v'ari,,-\bl.~ J.4lAO)5 
S.D. of i:A:>r:o;"foder,t V",ric:~ble 2-:4285.~ t'1a>:ilT.uJTl cd Lo;;J·-likelir .. xd --1?6.54-54 
DW +S ta h s tic 2. ~~ •• ::? S 

**********t:f.*:t**;~**************'***************;**********;*********;~********** 

Diagnostic: Tests 

***********************:t.t:tt****************************t***********;~******t**** * Test Statistics * LM Versicn * r Version * 
**:t***t***;~*************t******************:t:*********************************** 
* * * * * {~:~-;':'riL\1 C.orrelaticn * OU-·9)( 1)= .5244 * 

* 
r'( 1, -'\'" -- • ?!J?4 * 

* * * D:Fur-.c:ticna 1 Form t 

* * * C:f'b,mz~lity 
* * * t D:f--letE<l'"OS:cEdasticity * 
• * * [:':F'rE.":li.ctivt~ Failure * 

a n·_·9.J ( 1)::<: .1700 * 
* O-II·-SO( 2)= 1.2510 * 
* 0-11-9)( 1)= .=e)4 * 
• 

O-iI--SO( ::!O)= ~44.41n * 

F( 1, 7)0::: .1274 

Nat i1pplicable 

F( 1, 8)= 

F( :'(>, 8)= 18.1473 

• • • • 
* * * * :t_ * * * F:Chow Test * o-U--9J( 2)= .4833 * F( 2~ :::.6)= .2417 * 

t********************************************************************:t.*'-******** 
?~:Lagr.an!Je rr~.\l tiplier test of residual serial cor-relaticn 
D: Ramsey , s 'r~[ET tJ?St using t.he square of tt-e fi ttE.U valuE'S 
C:Ba5(..'(:I en a test of skew-,ess and kur-tosis of n,*,iduals 
D:R.'~"d en the regr-essien of squared residuals en squar2d fitted valu~ 
E:A test of adequac:y of predictions (Ct-cw's secend tE-5t) 
F: T(·~t of stabi li t.y Df the regr-essien eoeff icients 
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lhPIRI"N B.3. 

OnHnary LE?ast SqLl~.res Estimaticn 

**::t***:t~;~-:::~ *'i:~:·q*:t:n:;;**u********~:*n****u**:~:;::~*********U***********:f'.*****:,~** 
Der.£"fldc'::i"It. var-i~blf? i.s Y 
1(1 c.tE",,·I'"V(,t.:i.C:f)S u'O:.£:<1 for ;:.."Stimation frOOl .1 t to 20 

****UU:4':f:t***,******tu**,.,*:t·n*****n*******,*l';u*******n********::-:******nun* 
r:'t:o\JJ-,- '5~":'"'t

D:t·DTrNf 
Xl 

Co?fficient 
-42T.':'(fi4 
87.1 .4~,~.~·) 

Stomdar-d En-or 
?b73327 

::.ta. :.(1.12 

T-Ratio 
-1. l{ .. -r. 

1.5.329 

*-* *:(: *t *~ ~ 4:;* * * t:t ** *~ n * u*** *******t ***** ****t** ********' ***** ********nu****** 
R-S.-ll,ldn~ .2270 F--statistic F( l, 8) 2.3498 
n-nat'"d~q_k<red .1.:-.')4 S.E. of ReqrE'S'sjol 1597883 
r~C'~3itlu,,-d ;;J.J>J'; 0::,1" ::::qu<,n·~:; 2.0 .. 11:.'::+1:::. t1:?an o-f ['lej::.Ef'ldent Vari~'':Jle 1?~)4222 

~~.D. of [\;::4"E'{'1dent I/<:Irii:lble 1713520 "~'l~dm.Jm of LC'q--lH:.elihoa:l --15~1.9156 

D"'}·-'03t,,~t..i st iT: 1.1:!J)3 

* :i:;; :t.;, "'::':* * :t:t-:t*.j; ** ** 1,:: *** *t *t* ** * *tt* t*l*** **************f ****~:****************** 
Diagnostic Tests 

*********************************************************************,****'**** *' Test. St.atistics * LM Ver-sico * F Ver-sicn * 
*************t**********************************U***************************** 
* * * * 
.' * * * * • • • 

~:~B"'·i.,,-d ("'c'r-r-£? 1 aticn • Oll-·"J( 1\= • O?.t.·:O * F( 1, 7)=- .0267 * • * * E::Funcbmal Form • oll·-m( 1 )~ 1. 9Z3'"~) • F( 1, 7)= 1.6666 • 
* * * C:I',t..)rmJljty * (]-tI-rJO( 2)= 8.9248 * N:>t apj:.·!icable * • 
* *- * D: /--bt8,..'G5CedJs tici ty * Q'H-'SO( 1)= ·3.4628 • F( 1, 8)= 4.2·!,76 • 
* • • E:P,-ecU.ctive FailLln~ * au-SQ( 20)= 3.1~79 • F( 20, 0)= .1579 * * • * F:C~ TE'St * OH-m( 2)= 6.9769 * F( ~ 4, 26)= 3.4884 * ****************************************************************************** 

A:Lagr-ange n('II tiplier test of residLial serial corr-elatico 
B:Rdmsey's ri£~ test usina the squar-e of the fitted 'lalLIE'S 
c:n.-L.(,·d ("(1 ,\ test of U:t..owt,·.:v,-;s and kurtosis of n~sidu.:.ls 
D:£:a::,t.'\..1 c."" U __ '..' r-c:'(:lr"~'",,~si('f1 of squar-ed r-esidLI,o,ls en squnred 'fittecj vall,.les 
E:A test c.,.f Cl.d~'-'CJuacy of pn-?dictic.ns (C~'s <:".>E'Ccnd test) 
F:Test of steo_bility of the' r-E'gI'"'L"':>Ssicn cD2fficients 
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Clt-dinc.rl LE'a,;t SqLlar'E"S Estirnaticn 
* ~ :t f t:t~ *:.t *:f *" * * ~~* * :t'::: **:f' ** *' H:f U ~;*** :t~::« n ** ** *******~'t;:** UM ** ~:*:t:** *~::j: ** ::::1:** ***** 

f\?rEndE'nt vi:1ri<1bl[~ ,i,s Y 
10 nb':.-;er'l,7\ticn3 used fm- €51: .. i./fI.:\ticn frem ::.1 to :0 

t****:t*:t**;t:*t**:t**:t******t************************~:***t******:t*****t:t,********** 
F;eo;:lt-essDr D.:l€?tiicient Stcil/1d.3rd Err-of" T··-f~atio 

ITl'BTA,\'T --1:;D~14.8 U37(FJ.'Eo ---1.8952 
Xl 1.:~).8~,92 7.1615 18.:2726 

:rt-***'U*:t:*:t**,:tn:t*)::***:tt****~;*:tt.******t******************f**;******:tU********* 
n-~):jU2i,-:'~ .9766 r--~ta1:istic: Fe 1~ 8) -'::·;.S.B3LB 
n-E:'"OIr-'?quc;red .9737 S.L of F:egressic::n 61647.3 
H8-"iduaJ ~'_~-'J"'l of <;,. ... qU<7II"[?,; 3.04E+l0 Mean ,"")f De~!nEnt Var-iabll2 107:::.690 
S.D. of" L"lE'p2fldt:::-nt V""r-i<olble 379=:i'~'6.4 H..~:,:i;r""IJll of Lo~)"-1ikel.ihoD:f -·123.?b55 
[JW--st:.~hst.lC 2.7829 

***t**tt**:;..~:**t********t****************************t************************** 

Diagnostic Tests 

******t********************'*************t***************'*********************** * Test St.atistics * ll'l Versicn * F Versj,cn * 
**:tt*t**:(:****:t****************~.**:t******t************************************** 
* * * * * {~:Sericd r.:an-ol"ltico '* (J'H-m( 1)= .1..62'£'8 * F( 1~ 7j"'= :1..7·620 * 
" • * • " 

* B:FLu,cU.cnal For-OJ * D·n _.9:l( 1 \= .76:'51 * F( 1, 7)= • :',799 * * * * • • < C.N .. ,,)l'"nBlity * CHI-9J( 2)"= 1.2975 • Not applicClr.le * * * • • • D:H2"\:r::>t'"m:.:.r.:ecjasU ci ty * CJ'U"-U!( ..1 )== .?.481 * F( 1, 8)= .2ff'.6 * * * • * * E:FY'cdictiv'=:, Failuno- * n .. rr--SQ( 10)= ~,27.61B4 * F( 10, 8)= 52.7618 * 
;j. * ;/: * * F:Ctu-'J Test * D~I--E'O( 2)= 97.8490 * r( 2~ 16)= 48.9245 * 
******:t************************************************:t::t********************:t* 

A:Lc:,gr-O:-,J'"Ig8 fTultiplier- test of n~sidual serial corr-elaticn 
D:Ram=ey' 5 f"£SET test. using ttlf> squC\re of the fi tt.F-d values 
c:n~SS'I:l or, u test of Sk",_""""E'SS C1I1d kurtosis of resicJuals 
D:P.a.:',-€,j ('"01 tt-Jf,.~ n""'Jrp5~;im of s;quan::>d t"'"esiduals en squar£.."'Cl fitted values 
E:A test. of c:\(1Equacy of pr~1.i.ctions (Ctuw's secmd test) 
F: Tc-st of staMli t.y of tt-e regrt?Ssicn cceffic:iE'\'"",t.s. 
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LPi1"IRMI O.S. 

Ordinary l.east E'qltiU'-es Estimatioil 

t *n .t.~-* t.f -;:*-~ H-,~:tt~ t*U**:t.:t*UUU*******u**nuu**********U***************** 
[\:,.pE1"lC!c'tlt '-/':iI-j"lt,lE i~, Y 
1(~ eoL"''=e'v'C<.ti..c--ns. u=~O'd f·=-r estimaticn frOll :::.1 to 41) 

* U :r~' * ~ t 1·.i n:t:t' u *.t * * :t~: * **** * ** *** u******** *** ********:~***** ** ** un u.*;,;:u*tUt 
negr-~-s'::w Coefficimt Stam1ard Error T-'R6<.tio 

ru...r.3TPt,rr 14I:::J):2·2 [:.8315.9 20.L£I.::B 
Xl - • 88::33 1 .1:.<04 - . 5.353 

****t:::**-tt;;o-il;**.t**;t**U*U**************************************************** 
n--~qu"'n,(j .O~,.q6 F-5t.atistic F( 1, 8) .2£'.65 
R-Et:.r-~:<:'~udn:.-j -.oe...sl S.E. of Regressicn 1787b9.~ 

P!?';':,iduCll 9.(111 uf r:'luan~s 2. 56S+11 t'l:?iV1 of Dependent Variable lZ·925fXI 
S.D. Df /)ppEnrkflt. Vat-iabl.? 171537.3 J'1.::\:·:irr;.lffi of LOJ-likelihocd -1.::_4.0122 
[w-statistk L6279 

****U****U*U******************************,f.*************************~**nn* 

Dic.:lgnC"".JStic Tests 

* U ** ** * * -*::::n *:t * *n u un * * *- '* * *** ********** ******* ********************* ******** * lest Statistics * LM Version * F Versicn * 
:t~ :t:;:,.ttt:t:tH-t:r****U*:t**t:t:t******************************************tUUu**** 
~' * * * 
t (\:S.::-I-i':11 D:::.;--re}atieofl * CHI-2[I( 1)= .(l86c) * F( 1, 7)= .()tj)7 * 
:t t * * 
*' D:FL;r'lctiDn,,~l Form * OII--g]( 1):; 7.9123 * F( 1, 71:::. 26.~.(l1 *' 
* I L:,tl~r""J it; 

• 
* DJI-9.1( 2)= * .261)) * Not appl icable * 

* * • * * D:f-t,teny;:;:-Ct':,~1,:,sticity * O-lI--E:O( 1)= .77fR * F( 1, 8)= .67~a * 
***t***tt:t:tt;.:::********t******************************************:«.************ 
P,:Lagr"ngs' n._d tiplier tr--=-t of n:.->sidual serial correlation 
B:Ra/fG8Y' f:; REC~~r te~t using He squan~ of the fitted values 
C:J::aSE-{i on M t:e~'3t of sH·""",,(:""5S .;\nd kurtosis of residuals 
r):['.C.1:O~--'.j Dr. tl-"=> regn-ssioo of squarL-u residuills en squarEd fitted values 

---. 
MILl I: 

"'PUoSTA&.AAa J 

r...-nas..TAi .. 111..1.. ..... i 

_'_U • A B A .. " . ---.--- - ---
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