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ABSTRAK 

Produktivitas tenaga kerja merupakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan suatu 

barang dan jasa. Produktivitas juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Semakin banyak 

faktor yang dimiliki maka semakin tinggi produktivitasnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran umum agroindustri, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, dan permasalahan yang dihadapi tenaga kerja pada 

agroindustri roti di Kota Mataram. Unit analisis yang dalam penelitian ini adalah agroindustri 

roti di Kota Mataram dengan jumlah responden sebanyak 42 tenaga kerja pada bagian 

pengolahan. Sumber data yang digunkan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui 

pengaruh faktor (tingkat pendidikan, upah, umur, pengalaman kerja, jenis kelamin dan teknologi) 

terhadap produktivitas tenaga kerja, dilakukan analisis data menggunakan regresi berganda 

dengan software IBM SPSS 20. Adapun untuk mengetahui permasalahan tenaga kerja dilakukan 

secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kegiatan produksi pada agroindustri roti di 

Kota Mataram meliputi penyiapan alat dan bahan, proses pengolahan, dan pengemasan dan 

labelling. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja yatu tingkat 

pendidikan, upah, pengalaman kerja dan jenis kelamin. Sedangkan permasalahan yang yang 

dihadapi yaitu pada aspek teknis bahwa dibutuhnya kegiatan pelatihan dalam pembuatan roti. 

Aspek finansial yaitu berkaitan dengan UMP (Upah Minimum provinsi) bahwa terdapat 31 

tenaga kerja yang memiki upah dibawah UMP. Saran pada penelitian ini, sebaiknya pemilik 

meningkatkan kemampuannya dalam strategi pemasaran, sistem pengupahan yang intensif untuk 

meningkatkan motivasi pekerja dan perlunya diadakan bagian quality control untuk menjaga 

mutu dan kualitas suatu agrindustri terhadap produk yang dihasilkan.  

 

ABSTRACT 

 

Productivity is an ability to produce goods or do a service. Productivitiy is influence by 

some factors. The more its factor the more high its productivity. The aims of this research were 

to found out the look of bakery industry, the factors that influence labours productivity and the 

problems that being faced by bakerie’s labour in Mataram city. The analysis unit that being used 

in this research was bakery agroindustry in Mataram city,  the number of responden include all 

labour in processing unit  was 42 labours. The data sources were primer and secunder. To know 

the influence factor (education level, fee, age, work experience, gender and technology) of labors 

productivity, data analysis was done using multiple regression analysis with IBM SPSS 20. In 

addition, descriptive method was also used to find out the problems of worker. Based on the 

result, the productions in bakery agroindustry unit consists of a materials preparations, 

processing unit, packaging and labeling. The influence factor consist of education level, fee, 

work experience, and gender. The problem that being faced by the labors related to the needed of 

skill in bakery making. The financial aspect related to province minimum income (UMP) that 31 
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labours have under UMP income. The suggestion that can be given to the bakery owners is  that 

they should increase its ability in marketing strategy, led the intensive work  in order to 

motivated the labours and the last is to held a training for quality control staff in order to keep 

the good product quality. 

 

PENDAHULUAN 

Sektor pertanian dan sektor industri merupakan dua sektor yang saling terkait satu sama 

lainnya, namun diantara keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Pembangunan 

pertanian dapat berhasil baik jika didukung oleh pembangunan industri demikian pula 

sebaliknya, pembangunan industri dapat berjalan lancar apabila didukung oleh keberhasilan 

pembangunan pertanian (Direktorat Pertanian dan Kehutanan, 1997).  

Salah satu sektor industri yang mengelola hasil pertanian adalah industri dalam bidang 

pengolahan makanan dan minuman yang merupakan peringkat pertama tertinggi dalam 

penyerapan tenaga kerja di Kota Mataram (BPS, 2013). Salah satu sektor industri dalam bidang 

pengolahan makanan di Kota Mataram yaitu Agroindustri Roti. Dengan meningkatnya jumlah 

penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun yang menyebabkan bertambahnya jumlah orang 

pencari kerja, agroindustri roti diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.  

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tahun 2014 menunjukkan 

bahwa dari keseluruhan agroindustri roti di Kota Mataram terdapat beberapa agroindustri yang 

memiliki jumlah tenaga kerja lebih sedikit tetapi mampu menghasilkan roti yang lebih atau sama 

dengan agrindustri yang memiliki tenaga kerja lebih. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

permasalahan pada tenaga kerja yaitu berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. 

Perbedaan jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi serta penggunaan jam kerja pada 

masing-masing agroindustri akan mempengaruhi produktivitas tiap tenaga kerja. Semakin 

banyak tenaga kerja yang dimiliki dan semakin banyak jam kerja yang digunakan maka 

kemampuan dalam menghasilkan produk juga akan tinggi sehingga produktivitas tenaga kerja 

juga tinggi. Namun, dalam kegiatannya produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang agroindustri roti di Kota Mataram. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada 

agroindustri roti di Kota Mataram. 

3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja pada 

agroindustri roti di Kota Mataram. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Agroindustri 

Menurut Soekartawi dalam Abidin (2015), agroindustri dapat diartikan dua hal. Pertama, 

agroindustri adalah industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian. Agroindustri pada 

konteks ini menekankan pada food processing management pada suatu perusahaan produk 

olahan yang berbahan baku utamanya adalah produk pertanian. Kedua, agroindustri adalah 

sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian, tetapi 

sebelum tahapan tersebut mencapai tahapan pembangunan industri. 

Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk 

dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut (Mulyadi, 2003). 

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed) atas 3 macam, yaitu : 

1. Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 

35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. 

2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah tenaga kerja 

dengan jam kerja < 35 jam seminggu. 

3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), adalah tenaga 

kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam per minggu. 

Teori Labor 

Keputusan individu untuk menambah jam kerja dipengaruhi oleh perubahan (Connell dkk., 

1999): 

a. Income effect. Individu akan mengurangi jam kerjanya bila pendapatan meningkat tetapi 

tingkat upah konstan. 

b. Substitution effect mengindikasikan perubahan keinginan menambah jam kerja karena 

perubahan tingkat upah tetapi pendapatan konstan.  

c. Jika substitution effect lebih dominan dari income effect, keinginan individu untuk bekerja 

menjadi lebih lama saat tingkat upah meningkat. Sebaliknya, jika income effect lebih besar 

dari substitution effect, kenaikan tingkat upah akan menyebabkan keinginan untuk bekerja 

semakin sedikit. 

Faktor Produksi 

Fungsi produksi adalah hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang 

diciptakannya. Tujuan dari kegiatan produksi adalah memaksimalkan jumlah output dengan 

sejumlah input tertentu. Lebih lanjut fungsi produksi juga dijelaskan oleh Nicholson dalam 

Lestari (2011) menyatakan  produksi juga suatu fungsi yang menunjukkan hubungan matematik 

antar input yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Fungsi produksi 

dapat dinyatakan dalam persamaan berikut: 

Q = F (K, L, M, ... ) 

Dimana, Q adalah output barang-barang tertentu selama satu periode, K adalah input modal 

yang digunakan selama periode tersebut, L adalah input tenaga kerja dalam satuan jam, M adalah 

input bahan mentah yang digunakan. dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah 

output tergantung dari kombinasi pengggunaan modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Semakin 

tepat kombinasi input, semakin besar kemungkinan output dapat diproduksi secara maksimal. 

Produktivitas Tenaga Kerja 
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Menurut Mankiw (2001), istilah produktivitas (productivity) mengacu kepada kuantitas 

barang dan jasa yang bisa dihasilkan seorang pekerja perjam kerja. Produktivitas merupakan 

perbandingan antara output dan input atau dengan kata lain produktivitas mengandung 

pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai sumber daya yang digunakan.  

Selain itu Ravianto (1995), merumuskan produktivitas tenaga kerja sebagai berikut: 
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Deskriptif Gambaran Umum  Agroindustri Roti 

Produksi Proses Produksi Input Produksi 

Penerimaan Tenaga Kerja 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Produktivitas Tenaga 

Kerja : 

- Tingkat Pendidikan 

- Upah 

- Usia 

- Pengalaman Kerja 

- Jenis Kelamin, dan 

- Teknologi 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + 

β4X4 + β5X5 (dummy) + β6X6 

(dummy) + μi 

Permasalahan Tenaga 

Kerja: 

- Aspek Teknis 

- Aspek Finansial 

- Aspek Manajemen 

- Aspek Sosial 

 

Deskriptif 
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Definisi Operasional 

a. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam 

artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. 

b. Roti didefinisikan sebagai makanan yang dibuat dari tepung terigu dan beberapa bahan 

lainnya yang kemudian diragikan setelah itu dipanggang. 

c. Agroindustri roti adalah suatu perusahaan yang memproduksi roti, kegiatannya seperti 

pengadonan, fermentasi, pencetakan, pemanggangan.  

d. Produksi roti adalah kegiatan menghasilkan roti yang akan dijual kepada konsumen. 

e. Permintaan roti adalah sejumlah roti yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga, 

waktu dan tempat tertentu. 

f. Input produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang 

dan jasa. Input produksi meliputi: 

- Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan 

proses produksi. 

- Tenaga kerja adalah input produksi insani yang secara langsung atau tidak langsung 

menjalankan kegiatan produksi. 

- Bahan baku adalah bahan yang membentuk integral menjadi bentuk jadi. 

- Manajemen adalah faktor produksi yang merupakan kemampuan dalam merencanakan, 

menjalankan, pengolalaan hinga evaluasi pada suatu usaha untuk mencapai tujuan.    

g. Produktivitas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu 

produk dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan. 

h. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh pemilik agroindustri roti atas sejumlah 

penjualan roti yang telah dihasilkan. 

i. Harga pasaran adalah harga suatu produk yang ditetapkan dan dijualkan kepada konsumen. 

METODE PENELITIAN 

Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah agroindustri roti di Kota Mataram Kecamatan 

Sandubaya Kelurahan Babakan. Terdapat 5 (lima) agroindustri roti yang menjadi sampel 

penelitian dengan jumlah responden 42 tenaga kerja yang bekerja pada bagian pengolahan. 

Variabel Penelitian 

- Tingkat pendidikan (Tahun) 

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan formal dihitung dengan 

melihat lamanya pendidikan tenaga kerja dalam satuan tahun.  

- Upah (Rp/hari) 

Upah dalam penelitian ini adalah jumlah upah yang diberikan pengusaha pada setiap pekerja 

yang dihitung berdasarkan upah pokok. Upah dinyatakan dalam satuan rupiah per hari. 

- Usia (Tahun) 

Usia merupakan rentang kehidupan dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Umur 

dinyatakan dalam satuan tahun. 

- Pengalaman kerja (Bulan) 

Pengalaman kerja merupakan pengalaman yang dimiliki tenaga kerja yang berhubungan 

dalam pembuatan roti. Pengalaman kerja dinyatakan dalam satuan bulan. 

- Jenis kelamin dummy (1=laki-laki 0=perempuan) 
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Jenis kelamin merupakan perbedaan yang tampak antara laki – laki dan perempuan apabila 

dilihat dari nilai dan tingkah laku. Jenis kelamin dinyatakan dengan variabel dummy, yaitu: 

D=1 jika laki-laki, D=0 jika perempuan. 

- Teknologi dummy (1=modern 0=tradisional) 

Teknologi dalam penelitian ini dinyatakan dengan variabel dummy, yaitu D=1 jika teknologi 

modern, D=0 jika teknologi tradisional. Teknologi modern yaitu proses pengolahan 

input/bahan baku menjadi output/produk menggunakan bantuan mesin, contohnya mesin 

pengadon, mesin roll dan lainnya. Sedangkan teknologi tradisional yaitu proses pengolahan 

input/bahan baku menjadi output/produk dengan masih menggunakan tenaga manusia, 

contohnya ember, baskom, tampah, pengaduk kayu, dan lainnya. 

- Produktivitas tenaga kerja (satuan) 

Produktivitas tenaga kerja adalah gambaran kemampuan pekerja dalam menghasilkan output. 

Dalam penelitian ini produktivitas tenaga kerja dihitung menggunakan index produktivitas 

berdasarkan: 

1. Upah, yaitu mengunakan upah rill tenaga kerja dalam sehari yang dinormalisasikan 

dengan membagi 10000 sehingga didapatkan 2 digit angka. Hal ini berhubungan 

dengan upah yang bersifat positif, artinya ketika tingkat upah dinaikan maka akan 

mampu meningkatkan produktivitas seseorang. 

2. Disiplin kerja yaitu penilaian per individu tenaga kerja berdasarkan ketepatan waktu 

kehadiran dalam bekerja (waktu datang dan pulang). 

3. Dominan kerja, yaitu penilaian tenaga kerja berdasarkan keaktifan ataupun keseriusan 

dalam bekerja. 

Adapun penilaian yang dilakukan pada disiplin kerja dan dominan kerja yaitu menggunakan 

bobot dengan skala 3 = Sangat Baik, 2 = Cukup, 1 = Tidak baik. 

- Aspek teknis 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan tata letak dan kelengkapan 

peralatan produksi serta proses produksi, pendidikan tenaga kerja dan pelatihan. 

- Aspek finansial 

Aspek finansial yaitu upah yang diterima tenaga kerja dan dikaitkan dengan UMP (Upah 

Minimum Provinsi), serta bagaimana menentukan kebutuhan jumlah dana dan sekaligus 

pengalokasiannya dalam memenuhi kebutuhannya. 

- Aspek manajemen 

Aspek manajemen dari sisi tenaga kerja disini yaitu berkaitan dengan bagaimana tenaga kerja 

melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

- Aspek sosial 

Aspek ini mengambarkan bagaimana pengaruh keberadaan agroindustri roti terhadap 

lingkungan sekitarnya, hubungan pemilik dengan tenaga kerja serta hubungan antara tenaga 

kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. 

Metode Analisis dan Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sedangkan sumber data yaitu 

melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan terdiri dari: 

- Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di 

Kota Mataram 

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

digunakan analisis model regresi berganda.  

Ln Y = Lnα + Lnβ1X1 + Lnβ2X2 + Lnβ3X3 + Lnβ4X4 + β5X5 (dummy) + β6X6 (dummy) + μi 
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Keterangan : 

Y  = Produktivitas tenaga kerja (Rp/jam) 

α   = Bilangan konstanta 

X1  = Tingkat pendidikan (Tahun) 

X2 = Upah (Rp/hari) 

X3 = Usia (Tahun) 

X4  = Pengalaman kerja (Bulan) 

X5  = dummy Jenis kelamin (1=laki-laki, 0=perempuan) 

X6  = dummy Teknologi (1=modern, 0=tradisional) 

β = Koefisien masing-masing variabel  

Ln  = Logaritma natural 

μi   = Residu 

- Permasalahan yang dihadapi tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram 

Untuk dapat mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja pada 

agroindustri roti di Kota Mataram dapat dilakukan dengan analisis deskriptif pada aspek teknis, 

aspek finansial, aspek manajemen dan aspek sosial. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Agroindustri Roti di Kota Mataram 

Agroindustri roti merupakan suatu perusahaan dalam bidang pengolahan makanan siap jadi 

yaitu roti. Pada 5 (lima) agroindustri roti di Kota Mataram yang menjadi sampel penelitian, 

hingga saat ini menampung tenaga kerja dengan total 71 orang. Kegiatan produksi yang 

berlangsung terdiri dari; (1) Penyiapan Bahan Baku, (2) Proses Pengolahan, (3) Pengemasan dan 

Labeling. Adapun pada proses pengolahan kegiatannya meliputi pencampuran, pencetakan, 

fermentasi atau pemeraman dan pemasakan. Kegiatan pemasaran pada kelima agroindustri 

tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan daerah pemasaran produk 

mencakup lokal dan non lokal. Tidak hanya pada Kota Mataram dan sekitarnya melainkan juga 

hingga keluar Kota Mataram seperti Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan 

Lombok Timur. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja pada Agroindustri Roti di 

Kota Mataram 

Analisis pengaruh tingkat pendidikan (X1), upah (X2), usia (X3), pengalaman kerja (X4), jenis 

kelamin (dX5) dan teknologi (dX6) terhadap produktivitas tenaga kerja (Y) pada agroindustri 

Roti di Kota Mataram yaitu melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

IBM SPSS 20 berdasarkan data-data yang diperoleh dari 42 responden.  

LnY = -5.611
***

 + 0,109 X1
*
 + 0,695 X2

***
  - 0,005 X3 + 0,044 X4

***
 + 0,087 X5

**
 – 0,009 X6 + μi 

Keterangan: 

***  = Signifikan pada α = 1% 

**  = Signifikan pada α = 5% 

*  = Signifikan pada α = 10% 
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- Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-

parametrik Kolmogorof-Smirnov (K – S) dengan hipotesis: 

H0 : data residual berdistribusi normal 

H1 : data residual tidak berdistribusi normal 

Jika α > Asymp. Sig, maka H0 ditolak. 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 42 

Normal Parametersa,b Mean 0E-7 

Std. Deviation .07743258 

Most Extreme Differences Absolute .087 

Positive .087 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .563 

Asymp. Sig. (2-tailed) .910 

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,563 dan signifikansi 

0,910 yaitu lebih besar dari α = 0,1. Hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual 

berdistribusi normal. 

2. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang sempurna 

atau hampir sempurna antara variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan 

melihat nilai Tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF), dimana nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Jika nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF > 10 menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.  

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Tingkat Pendidikan .645 1.550 

Upah .672 1.489 

Umur .628 1.594 

 Pengalaman Kerja .870 1.149 

 Jenis kelamin .463 2.161 

 Teknologi .459 2.178 

Dari diatas diketahui nilai tolerance pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan 

nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam 

model. 

3. Heterskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat kesamaan variance residual suatu periode 

pengamatan ke perioe pengamatan yang lain. Pengujian ini dilakukan dengan melihat gambar 

scaterplot. 



9 
 

 
Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

- Uji Hipotesis 

Tabel. Hasil Analisis Regresi 

Variabel Koef. Regresi T-hit Sig. Ket. 

Intercept (α) -5.611 -8.310 .000 S 

Tingkat Pendidikan .109 2.022 .051 S 

Upah .695 13.494 .000 S 

Umur -.005 -.077 .939 NS 

Pengalaman Kerja .044 3.690 .001 S 

Jenis Kelamin .087 2.291 .028 S 

Teknologi -.009 -.237 .814 NS 

Koefisien 

Determinasi (R
2
) 

.915 
 

F – Hitung  62.823/.000
 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

1. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan nilai 

sebesar 0,915. Hal ini berarti 91,50% variasi produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di 

Kota Mataram yang dijelaskan oleh variabel independen (tingkat pendidikan, upah, usia, 

pengalaman kerja, jenis kelamin dan teknologi), sisanya 8,50% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

2. Uji Signifikansi Serentak (Uji F) 

Berdasarkan hasil penitlian diperoleh F-hitung sebesar 62.823 dengan probabilitas 0,000, 

artinya dengan nilai probablitias (0,000) lebih kecil dari taraf nyata (α = 0,1) maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen tingkat pendidikan, upah,usia,  pengalaman kerja, jenis 

kelamin dan teknologi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 

produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. 

3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Berdasarkan pada tabel uji hipotesis diatas terdapat empat variabel yang signifikan yaitu: 

tingkat pendidikan, upah, pengalaman kerja dan jenis kelamin. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,051; 0,000; 0,001; 0,028 lebih kecil dari taraf 1%. 
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Artinya, keempat variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. 

Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

1. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh positif tingkat pendidikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram yang ditunjukkan 

dari nilai koefisien tingkat pendidikan yang bertanda positif sebesar 0,109 dan signfikan pada 

taraf 10% yang diketahui dari nilai probabilitas tingkat pendidikan sebesar 0,051 lebih kecil dari 

0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki penagruh positif dan penjelas 

yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. 

2. Upah 

Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel upah terdapat pengaruh positif dan penjelas yang 

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai koefisien upah sebesar 0,695 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil 

pada taraf 10%. Artinya variabel upah memberikan pengaruh positif dan penjelas yang signifikan 

terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. 

3. Umur 

Berdasarkan analisis diketahui nilai koefisien umur yang bertanda negatif sebesar 0,005 dan 

tidak signifikan pada probabiltas sebesar 0,939 pada taraf 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

umur bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, 

serta semakin bertambah umur seseorang maka akan menurunkan produktivitasnya 

4. Pengalaman Kerja 

Hasil analisis tentang variabel pengalaman kerja memberikan pengaruh positif terhadap 

produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram, ditunjukkan dengan nilai 

koefisien sebesar 0,044 dan probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil pada taraf 10%. Maka 

pengalaman kerja merupakan variabel yang memberikan pengaruh positif dan penjelas yang 

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. Artinya 

semakin lama seseorang dalam menekuni pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya maka akan 

mampu meningkatkan produktivitasnya 

5. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa variabel jenis kelamin memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,87 dengan probabilitas sebesar 0,028 lebih kecil dari 

taraf nyata 10%. Artinya, dengan penggunaan tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki lebih baik 

0,087 dari pada penggunaan tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram. 

6. Teknologi 

Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel teknologi memberikan pengaruh negatif dan tidak 

signifikan pada taraf 10% terhadap produktivitas tenaga kerja di agroindustri roti di Kota 

Mataram. Adapun koefisien variabel teknologi adalah sebesar 0,009 dengan probabilitas sebesar 

0,814. Artinya, dengan penambahan teknologi modern pada agroindustri roti di Kota Mataram 

akan menyebabkan menurunnya produktivitas tenaga kerja. Pada kenyataannya, teknologi 

tradisional atau dalam hal ini keterampilan/kesenian dari tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam 

kegiatan produksi roti yang berhubungan dalam pembuatan roti atau jenis roti yang akan 

dihasilkan oleh suatu agroindustri roti. 

Dengan demikian maka diketahui bahwa diantara 6 (enam) variabel independen maka 

yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti 
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di Kota Mataram yaitu variabel tingkat pendidikan, upah, pengalaman kerja dan jenis kelamin. 

Mengenai hal tersebut, sangat perlu diperhatikan oleh pemilik agroindustri roti terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerjanya yang secara langsung akan 

berpengaruh juga terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut ketika suatu agroindustri memiliki jumlah permintaan roti 

yang meningkat dari biasanya maka sebaiknya pemilik memperhatikan kempat variabel yang 

berpengaruh yaitu tingkat pendidikan yang lebih tinggi, menawarkan upah yang tinggi, 

pengalaman kerja yang lebih lama, serta tenaga kerja yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, 

jika dikaitkan dengan penambahan faktor produksi (tenaga kerja) sebaiknya pemilik menawarkan 

upah yang lebih tinggi kepada tenaga kerja yang ada, hal ini berkaitan dengan pengaruh upah 

yang sangat besar terhadap produktivitas tenaga kerja ditunjukkan dengan nilai koefisien 

tertinggi diantara 3 (tiga) variabel lainnya. Karena jika dilakukan penambahan tenaga kerja 

secara terus menerus juga akan berdampak pada total produksi yang dihasilkan oleh suatu 

agroindustri, sesuai dengan hukum hasil lebih yang semakin berkurang bahwa penambahan 

faktor produksi yang berubah secara terus menerus pada titik tertentu akan menyebabkan 

penurunan jumlah produksi. Hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian bagi pemilik 

agroindustri roti di Kota Mataram. 

Permasalahan yang Dihadapi Tenaga Kerja pada Agroindustri Roti di Kota Mataram 

Permasalahan yang terjadi pada aspek ekonomi yaitu upah yang dikaitkan dengan UMP 

(Upah Minimum Provinsi) NTB dan upah berdasarkan pemasukan dan pengeluaran responden. 

Berkaitan dengan ketetapan Surat Keputusan Gubernur Tahun 2016 menetapkan bahwa UMP 

NTB yaitu sebesar Rp.1,482,950 sehingga jika dibandingkan dengan upah yang diterima 

pertenaga kerja dalam sebulan terdapat 31 tenaga kerja yang belum mencapai UMP. Kemudian 

dari segi aspek teknis meliputi pendidikan, pelatihan dan sarana prasarana. Masalah pendidikan 

pada tenaga kerja agroindustri roti di Kota Mataram memang bukanlah hal yang penting bagi 

beberapa individu sehingga hanya terdapat 6 orang yang merasa pentingnya pendidikan, tetapi 

secara tidak langsung tingkat pendidikan dapat membedakan kinerja maupun cara berpikir 

seseorang terutama dalam berkreatifitas. Namun yang menjadi permasalahan adalah pendidikan 

dalam kategori non formal seperti pelatihan khususnya dalam bidang pembuatan roti juga perlu 

dilakukan oleh beberapa tenaga kerja. Mengingat saat ini era MEA menyebabkan daya saing 

menjadi meningkat baik dari segi tenaga kerja maupun bentuk barang/jasa yang ditawarkan, 

dengan demikian beradasarkan penelitian yang dilakukan sebaiknya pelatihan dalam pembuatan 

roti harus dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain dari 

segi daya saing, MEA juga memberikan kesempatan dalam bidang pemasaran. Artinya ada 

kesempatan bagi pemilik agroindustri untuk dapat memasarkan produknya dalam lingkup yang 

lebih luas lagi, tentunya hal itu dapat terjadi apabila pemilik benar-benar memperhatikan peluang 

tersebut, serta memiliki kemampuan strategi pemasaran seperti kualitas produk, harga produk, 

promosi yang dilakukan, dan tempat. 

Selanjutnya sarana dan prasarana disini yaitu alat-alat maupun fasilitas yang disiapkan oleh 

pemilik di tempat kerja, masalah yang dirasakan tenaga kerja yaitu mengenai fasilitas seperti 

tempat ibadah dan toilet agar lebih diperhatikan demi kenyamanan tenaga kerja. Selain itu, yang 

belum disadari oleh pemilik adalah alat-alat produksi serta lingkungan produksi yang masih 

belum dapat dikatakan bersih. Hal ini tentunya akan berdampak bagi kualitas produk yang 

dihasilkan. 

Aspek manajemen meliputi pembagian kerja dan peraturan kerja (jam kerja), sedangkan aspek 

sosial yaitu bagaimana hubungan yang terjalin antara tenaga kerja dengan pemilik, sesama 
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tenaga kerja hingga dengan masyarakat sekitar agroindustri. Meskipun tidak menjadi 

permasalahan yang menghambat kegiatan produksi, namun sebaiknya pembagian kerja terutama 

dalam kegiatan produksi (pengolahan) sebaiknya dibedakan. Hal tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan manajamen yang baik, karena kesuksesan suatu usaha juga dipengaruhi oleh 

manajamen yang baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada 5 (lima) agroindustri roti di Kota Mataram yang menjadi sampel penelitian, hingga saat 

ini menampung tenaga kerja dengan total 71 orang. Kegiatan produksi yang berlangsung 

terdiri dari; (1) Penyiapan Bahan Baku, (2) Proses Pengolahan, (3) Pengemasan dan 

Labeling. Adapun pada proses pengolahan kegiatannya meliputi pencampuran, pencetakan, 

fermentasi atau pemeraman dan pemasakan. 

2. Diantara enam (6) variabel yang diduga dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 

terdapat hanya empat (4) variabel yang memberikan pengaruh positif dan penjelas yang 

signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja yaitu: variabel tingkat pendidikan, upah, 

pengalaman kerja dan jenis kelamin. Persamaan yang didapatkan adalah LnY = -5.611 + 

0,109 X1 + 0,695 X2  - 0,005 X3 + 0,044 X4 + 0,087 X5 – 0,009 X6 + μi. 

3. Adapun permasalahan yang dihadapi tenaga kerja dari aspek ekonomi berkaitan dengan upah 

yaitu terdapat 31 tenaga kerja memiliki upah dibawah UMP. Aspek teknis yaitu sedikitnya 

tenaga kerja yang menyadari pentingnya pendidikan namun lebih cenderung pada pendidikan 

non fomal yaitu pelatihan. Sedangkan pada aspek manajemen dan aspek sosial tidak terdapat 

permasalahan yang dirasakan oleh tenaga kerja. 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan untuk 

meningkatkan kualitas agroindustri roti serta produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

1. Produktivitas tenaga kerja pada agroindustri roti di Kota Mataram sangat mempengaruhi 

tingkat produksi roti. Hal ini berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Jika pemilik ingin mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi maka pemilik seharusnya 

menambah jumlah produksi roti, yaitu dengan memperhatikan empat (4) faktor tersebut. 

Dengan melihat tingkat pendidikan, menaikkan upah, melihat pengalaman kerja, serta jenis 

kelamin (laki-laki) tenaga kerja maka akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

sehingga produksi bertambah dan penerimaan yang diterima lebih banyak. 

2. Berkaitan dengan MEA, sebaiknya pemilik memperhatikan dari segi daya saing dan 

pemasaran. Daya saing yang dimaksud yaitu kualitas SDM dan produk yang dihasilkan, dan 

dari segi pemasaran sebaiknya pemilik memahami bagaimana strategi pemasan yang baik 

seperti penentuan harga, kualitas produk, cara promosi, hingga tempat pasaran.    

3. Sistem pengupahan pada agroindustri roti di Kota Mataram sebaiknya lebih mengarah 

kepada pemberian insentif kerja sehingga dapat memotivasi pekerja. Selain sistem 

pengupahan juga diperlukan bagian quality control, atau bagian yang mengatur atau 

mengendalikan mutu dari suatu agroindustri terhadap produk yang dihasilkan. 

4. Meskipun pada aspek manajemen khususnya dalam pembagian kerja tidak menjadi 

penghambat dalam kegiatan produksi roti bagi tenaga kerja, namun alangkah baiknya 

pemilik agroindustri roti membagi-bagi bagian pekerjaan secara spesifik untuk mendapatkan 

manajemen yang lebih baik sehingga terciptanya sistem kerja yang mampu meningkatkan 

kuantitas dan kualitas.  
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