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ABSTRAKSI 

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah 
pengaruh perencanaan kebutuhan tenaga keIja yang trdiri dari faktor-faktor beban 
keIja, tingkat absensi, dan tingkat perputaran karyawan terhadap jumlah tenaga kerja 
bagian produksi pada cv. Loh Jinawi. Kemudian melihat sampai seberapa besar 
faktor-faktor perencanaan kebutuhan tenaga kerja tersebut berpengaruh terhadap 
jumlah tenaga keIja, selanjutnya dari faktor-faktor tersebut faktor mana yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja bagian 
produksi pada CV. Loh Jinawi. 

Penelaahan dan anal isis ini berdasarkan data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang 
mempunyai relevansi terhadap penelitian. Data sekunder diperoleh dari pengumpulan 
data dari CV. Loh Jinawi. Analisisnya menggunakan model persamaan regresi 
berganda. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh hasil taksiran 
fungsi penentuan tenaga kerja langsung sebagai berikut : 

Y 2,570 + 0,002416 Xl + 43,833 X2 + 21,763 X3 
Berdasarkan fungsi tersebut diketahui bahwa ketiga faktor perencanaan kebutuhan 
tenaga keIja tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap penentuan 
kebutuhan tenaga kerja langsung. Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukkan 
bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel 
tergantung. Variabel tergantung adalah jumlah tenaga kerja sedangkan variabel bebas 
tediri dari : faktor beban kerja (Xl)' faktor tingkat absensi (X2) dan faktor tingkat 

perputaran karyawan (X3)' Pengujian secara individual diketahui bahwa secara 

simuhan variabel bebas yang dominan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja 
adalah variabel beban kerja. Dan denganjumlah tenaga kerja yang efisien maka akan 
dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Hasil perhitungan statistik 
menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 dinyatakan terbukti. 
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