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ABSTRAK 

 

 

PAULUS CAHYADI HARTO, NIM. 1321103497, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

UPAH DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PT. MONDRIAN GARMENT MANUFACTURE KLATEN”  

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji 

pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Mondrian Garment 

Manufacture Klaten, 2) Untuk menguji pengaruh kepemimpunan terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten, 3) 

Untuk menguji pengaruh upah dan kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, observasi dan studi pustaka. 

Dalam penelitian ini variabel independen adalah upah (X1) dan kepemimpinan 

(X2), sedangkan variabel dependen adalah produktivitas kerja karyawan (Y). 

Teknik analisis data dengan analisis Korelasi Product Moment. 

Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 3,858 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 42 maka kesimpulanya hipotesis diterima 

atau terbukti kebenarannya untuk variabel upah (X1). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara upah dengan 

produktivitas kerja karyawan. Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 2,166 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 42 maka kesimpulanya hipotesis diterima 

dan terbukti kebenarannya untuk variabel kepemimpinan (X2), sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kepemimpinan dengan produktivitas kerja karyawan. 

 

 

 

Keywords : upah, kepemimpinan, produktivitas kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin bertambah pesat, sehingga 

perusahaan di dalam mengelola usaha diharapkan mampu menggunakan 

sumber daya manusia dengan baik dan benar. Peranan sumber manusia daya 

dalam perusahaan sangatlah penting kerena sebagai penggerak utama seluruh 

kegiatan atau aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya, baik untuk 

memperoleh keuntungan maupun untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mempertahankan 

eksistensi perusahaan dimulai dari manusia itu sendiri dalam mempertahankan 

perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal.  

Melihat sangat pentingnya peranan tenaga kerja/karyawan sebagai 

sumber daya manusia dalam proses produksi sehingga diharapkan karyawan 

akan dapat bekerja lebih produktif dan profesional dengan didorong oleh rasa 

aman dalam melakukan segala aktivitasnya. Untuk itu perlu diperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan keberadaan sumber daya manusia 

sebagai pekerja dalam perusahaan yang sedikit banyak menentukan tercapai 

tidaknya tujuan perusahaan.  

Bertitik tolak dari karyawan sebagai sumber daya manusia itulah, maka 

perusahaan perlu mengetahui bahwa tenaga kerja memerlukan penghargaan 

serta diakui keberadaannya, juga prestasi kerja yang mereka ciptakan dan 

harga diri yang mereka miliki karena sumber daya manusia bukan mesin yang 
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siap pakai. Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja 

karyawan yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah yang menarik 

dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap pekerja. Apabila upah yang diberikan oleh perusahaan dirasa 

sudah sesuai dengan jasa atau pengorbanan yang diberikan maka karyawan 

akan tetap bekerja dan lebih giat dalam bekerja sehingga produktivitas 

kerjanya meningkat. 

Upah merupakan imbalan finansial lansung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang di berikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya 

relatif tetap, upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan 

tenaga proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas. Upah sebagai salah satu 

komponen kompensasi memegang peranan penting dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan dan sebagai faktor perangsang dalam 

mendorong karyawan tercapainya tujuan, sehingga pemberian upah yang 

layak bagi karyawan harus diperhatikan. 

Manajemen perlu memperhatikan prinsip keadilan dalam pemberian 

kompensasi, keadilan disini berarti bahwa pemberian  kompensasi yang tinggi 

harus dihubungan atau dibandingakan dengan persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh karyawan yang bersangkutan pada jabatan dan kompensasi yang tinggi 

tersebut sehingga ada keseimbangan antara “Input dan Output”. Dengan 

pemberian upah, diharapkan seorang tenaga kerja dapat untuk produktif dan 

mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugasnya, sehingga target volume 

produksi perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya tenaga kerja 
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dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga seluruh tenaga 

kerjanya akan berusaha untuk meningkatkan prestasi karena merasa dihargai 

perusahaan. 

Sumber daya manusia dalam perusahaan tidak akan terlepas dari 

kepemimpinan dan karyawan. Dalam sebuah kepemimpinan ada gaya kepe-

mimpinan yang diharapkan dapat memajukan perusahaan dan mensejahtera-

kan karyawan. Setiap pemimpin memiliki perilaku kepemimpinan yang 

berbeda yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang 

baik dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Pemimpin 

yang baik tidak akan ada tanpa bawahan yang baik, begitu pula sebaliknya. 

Antara pimpinan dan bawahan saling membutuhkan untuk bersinergi 

menjadikan perusahaan lebih maju. 

Perusahaan membutuhkan pemimpin yang dapat menciptakan visi masa 

depan, dan memberikan inspirasi kepada karyawan agar bersedia mencapai 

visi tersebut. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada 

seseorang atau kelompok untuk tujuan tertentu (As’ad, 2001). Hal tersebut 

juga dikuatkan dengan pernyataan bahwa Gaya kepemimpinan merupakan 

cara seorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan 

mengendalikan bawahan dengan cara tertentu sehingga bawahan dapat 

menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien (Purwanto, 2006). 

Dalam dunia bisnis penerapan gaya kepemimpinan seseorang dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku bawahan. Keberhasilan dan kegagalan 
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sebuah perusahaan di pengaruhi oleh seorang pemimpin, kepemimpinan yang 

efektif memberi dampak kemajuan pada perusahaan. Baik dan buruknya cara 

seseorang memimpin dapat mempengaruhi produktivitas kerja baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Dewasa ini pencapaian kinerja karyawan PT. Mondrian Garment 

Manufacture Klaten dirasa belum optimal dan cenderung menurun. Jika terjadi 

penurunan kinerja karyawan setiap tahunnya maka akan berdampak negatif 

bagi perusahaan karena dapat menghambat produktivitas perusahaan. Indikasi 

permasalahan di lapangan terletak pada kepuasan kompensasi yang dirasa 

kurang terutama masalah pemberian upah dan juga kurangnya komunikasi 

antara pimpinan dan bawahan sehingga bawahan sulit merepresentasikan 

perintah yang diberikan oleh pimpinannya.   

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai : “PENGARUH UPAH DAN KEPEMIMPINAN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT. MONDRIAN 

GARMENT MANUFACTURE KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

Peningkatan produktivitas kerja dapat tercapai apabila kebutuhan 

karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Salah satu kebutuhan tersebut 

adalah upah dan kebutuhan akan lingkungan kerja yang baik, aman dan 
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nyaman. Lingkungan kerja di sini termasuk hubungan dengan sesama 

rekan kerja serta hubungan dengan atasan, termasuk gaya kepemimpinan 

yang diterapkan oleh pimpinan. Sebaliknya apabila perusahaan tidak 

memenuhinya maka produktivitas kerja akan menurun. 

2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 

b.  Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C.  Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian. 

1. Upah 

Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan 

perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, 

dan mengarahkan suatu tindakan pada seseorang atau kelompok untuk 

tujuan tertentu. 

3. Produktivitas kerja  

Produktivitas kerja ialah suatu konsep yang menggambarkan hubungan  

antara hasil  (jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber 
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(jumlah  tenaga kerja, modal,  tanah, energi, dan sebagainya) yang dipakai 

untuk menghasilkan hasil tersebut (Basu  Swastha, 1995:  281). 

  

D. Pembatasan Masalah 

Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor upah 

dan kepemimpinan dapat mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga dalam 

penelitian ini hanya dibicarakan faktor upah dan kepemimpinan yang akan 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan PT. Mondrian Garment 

Manufacture Klaten sedangkan faktor lain tidak disinggung. 

 

E. Perumusan Permasalahan  

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan PT. 

Mondrian Garment Manufacture Klaten? 

2. Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan 

PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten? 

3. Adakah pengaruh upah dan kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten? 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan PT. 

Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh kepemimpunan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh upah dan kepemimpinan terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Menjadikan tambahan pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi 

penulis. 

2. Bagi Perusahaan  

Untuk mengurangi permasalahan yang timbul di perusahaan yang 

menyangkut bidang sumber daya manusia khususnya mengenai 

produktivitas kerja karyawan melalui pemberian upah dan penerapan gaya 

kepemimpinan yang baik. 
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3. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan dan melanjutkan 

penelitian pada masalah yang sama dengan variabel berbeda. 

  

H.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Mondrian 

Garment Manufacture Klaten. 

2. Ada pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. 

Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

3. Ada pengaruh upah dan kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, tinjauan tentang upah, kepemimpinan, produktivitas kerja serta 

penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis  mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh rx1y = 0,521 

dan rx2y = 0,324. Selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan   r tabel 

dengan N = 40 pada signifikansi 5% adalah 0,304. Jadi r hitung > r tabel 

untuk X1 (0,521 > 0,304). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif 

dan cukup kuat antara upah dengan produktivitas kerja karyawan. 

Sedangkan untuk kepemimpinan (X2), r hitung > r tabel (0,324 > 0,304) 

yang berarti terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan dengan 

produktivitas kerja karyawan.  

2. Variabel upah mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan variabel kepemimpinan, hal ini menunjukkan bahwa 

upah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten dibandingkan 

dengan variabel kepemimpinan. 

3. Dari perhitungan koefisien determinasi didapatkan nilai 27,98%. Hal ini 

berarti 27,98% produktivitas kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh 

variabel upah dan variabel kepemimpinan. Sedangkan sisanya yaitu 

72,02% produktivitas kerja karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture 
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Klaten dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

4. Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 3,858 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 42 maka kesimpulanya hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk variabel upah (X1). Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara upah dengan produktivitas kerja karyawan. Sedangkan Nilai t 

hitung untuk X2 = 2,166 yang lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 42 

maka kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti kebenarannya untuk 

variabel kepemimpinan (X2), sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan 

produktivitas kerja karyawan. 

5. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa F hitung = 7,576 dan F tabel = 

3,23 maka Ho ditolak dan ada hubungan signifikan yang kuat antara 

variabel upah dan kepemimpinan secara bersama-sama terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Perusahaan seharusnya memberikan upah yang sesuai dengan UMK yang 

telah dituskan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. 
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2. Produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, 

salah satunya adalah bagi pimpinan diharapkan dapat lebih memperhatikan 

karyawannya. Dalam menerapkan gaya kepemimpinan diharapkan tidak 

otoriter. 

3. Agar pemimpin/pimpinan di PT. Mondrian Manufacture Klaten dapat 

dihormati oleh bawahan maka perlu mempunyai sikap kebersamaan, 

bekerja sama, dapat dipercaya dan mampu mempercayai orang lain, ahli 

dibidangnya dan berpandangan luas. 
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