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BAB 2 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

2.1.      Tinjauan Pustaka 
 

 
Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang paling 

berpengaruh   di   dalam   organisasi.   Peningkatan   produktivitas   hanya   dapat 

dilakukan oleh manusia. Sebaliknya sumber daya manusia pula yang dapat 

menyebabkan terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuknya 

(Siagian, 2002). 

Terdapat   banyak   metode   yang   bisa   digunakan   untuk   mengatur 

produktifitas tenaga kerja di lapangan. Namun, pengukuran produktivitas tenaga 

kerja  secara akurat  sulit dilakukan. Work  Sampling  adalah  salah  satu  metode 

pendekatan yang bisa digunakan untuk pengukuran produktivitas dengan cukup 

mudah ( Prasetyo, 2004 ). 

Salah satu pendekatan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja 

adalah dengan metode yang mengklasifikasikan aktifitas pekerja. Dalam metode 

ini pengamatan dilakukan dengan metode productivity rating, dimana aktifitas 

pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu Essential contributory work, Effective 

work  (pekerjaan  efektif),  dan  Not  Useful  (pekerjaan  tidak  efektif)  (  Oglesby, 

1989). 
 
 
 

2.2   Produktivitas 
 

 
2.2.1   Pengertian Produktivitas 

 

Secara  umum  produktivitas  diartikan  sebagai  hubungan  anatara  hasil 

nyata maupun fisik (barang atau jasa) dengan masukan sebenarnya. Misalnya saja 

produktifitas adalah ukuran efisiensi produktif diartikan sebagai suatu 

perbandingan  antara  hasil  keluaran  dan  masukan  atau  output  input.  Masukan 

sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam 

kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan 

efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa. Ukuran produktifitas yang
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paling  terkenal  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  yang  dapat  dihitung  dengan 

membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam-jam kerja orang 

(Muchdarsyah, 1992 ). 

“Produktivitas tenaga kerja konstruksi dapat dinyatakan dalam berbagai 

bentuk, misalnya jumlah unit yang diselesaikan dibagi sumber daya yang 

digunakan  (Soeharto,  1995).”  Produktivitas  adalah  suatu  pendekatan 

interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi 

penggunaan cara yang produktif untuk menggunakan sumber-sumber secara 

efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktifitas adalah 

interaksi terpadu antara tiga faktor yang mendasar yaitu investasi, manajemen, 

dan tenaga kerja (Muchdarsyah, 1992). 

Permasalahan produktivitas juga berkaitan dengan seberapa besar 

pekerjaan itu digolongkan dalam kelompok kerja yang efektif. Efektif biasanya 

digunakan  sebagai  perbandingan  atau  tingkatan  dimana  sasaran  yang 

dikemukakan dapat dianggap tercapai. Sedangkan pengertian efektivitas adalah 

suatu  perbandingan  antara  evaluasi  pekerjaan  dari  satu  unit  output  dengan 

evaluasi satu unit input sehingga dapat diperoleh besarnya efektivitas dari suatu 

jenis pekerjaan yang ditinjau (Muchdarsyah, 1992). 

Manajemen memang selalu diarahkan sebagai upaya meminimalisir baik 

dalam hal biaya, fasilitas, ataupun sumber daya manusianya, namun tetap 

ditempatkan dalam porsi yang tepat sehingga tujuan usaha tercapai. Prinsip 

manajemen pada umumnya adalah peningkatan efisiensi dengan mengurangi 

pemborosan (wastage). Sumber-sumber yang digunakan secara maksimal, 

termasuk modal, bahan-bahan mentah dan setengah jadi, dan tenaga kerja sendiri. 

Ketidakefisienan terjadi karena manajemen yang kurang baik atau kurangnya 

pengawasan dari manajer. Ketidakefisienan itu dapat diketahui melalui analisa 

dari hasil pengamatan terhadap aktivitas setiap pekerjaan dalam jangka waktu 

tertentu (Oglesby, 1989). 

 
 

2.2.2   Tenaga Kerja 
 

Dalam penyelenggaraan proyek, salah satu sumber daya yang menjadi 

penentu keberhasilannya adalah tenaga kerja. Jenis dan intensitas kegiatan proyek
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berubah sepanjang siklusnya, sehingga penyediaan jumlah tenaga kerja, jenis 

ketrampilan dan keahliannya harus mengikuti tuntutan perubahan kegiatan yang 

sedang berlangsung. 

Dalam pelaksanaan proyek, jumlah kebutuhan tenaga kerja yang terbesar 

adalah tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan ini berhubungan langsung 

dengan pekerjaan fisik konstruksi di lapangan. 

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu : 
 

a. Pengawas  atau  penyelia,  bertugas  untuk  mengawasi  dan  mengarahkan 

pelaksanaan pekerjaan yang  dilakukan  oleh  pekerja  atau  buruh  lapangan. 

Setiap pengawas membawahi sejumlah pekerja lapangan. 

b. Pekerja atau buruh lapangan, terdiri dari berbagai macam tukang dengan 

keahlian tertentu, seperti tukang kayu, tukang besi, tukang cat, tukang batu. 

Dalam melaksanakan pekerjaannya biasanya mereka dibantu oleh pembantu 

tukang atau buruh. 

Bila dilihat dari bentuk hubungan kerja antara pihak yang bersangkutan, 

maka tenaga kerja proyek khususnya tenaga kerja konstruksi dibedakan menjadi 

2, yaitu : 
 

a.       Tenaga kerja borongan, tenaga kerja berdasarkan ikatan kerja yang ada 

antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan kontraktor untuk jangka 

waktu tertentu. 

b.    Tenaga  kerja  langsung,  tenaga  kerja  yang  direkrut  dan  menandatangani 

ikatan kerja perorangan dengan perusahaan kontraktor. Umumnya diikuti 

dengan latihan, sampai dianggap cukup memiliki kemampuan dan kecakapan 

dasar. (Oglesby,  1989). 

 
 

2.3    Peningkatan Produktivitas 
 

 
Salah satu cara potensial tertinggi dalam peningkatan produktivitas adalah 

mengurangi jam kerja yang tidak efektif. Kesempatan utama dalam meningkatkan 

produktivitas manusia terletak pada kemampuan individu, sikap individu dalam 

bekerja serta manajemen maupun organisasi kerja. Setiap tindakan perencanaan 

peningkatan produktivitas individu paling sedikit mencakup tiga tahapan berikut :
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1.   Mengenai faktor makro utama bagi peningkatan produktivitas. 
 

2.   Mengukur pentingnya setiap faktor dan menentukan prioritasnya. 
 

3.  Merencanakan sistem tahap-tahap untuk meningkatkan kemampuan pekerja 

dan memperbaiki sikap mereka sebagai sumber utama produktivitas. 

(Muchdarsyah, 1992) 

 
 

2.4   Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Produktivitas 
 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik yang 

berhubungan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan 

perusahaan dan kebijaksanaan pemerintah secara keseluruhan. Menurut balai 

pengembangan produktivitas daerah yang dikutip oleh Soedarmayanti (1999) 

bahwa ada enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, adalah 

: 
 

1.   Sikap kerja, seperti : kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift work) 
 

dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu tim. 
 

2.   Tingkat   keterampilan   yang   ditentukan   oleh   pendidikan   latihan   dalam 

manajemen supervisi serta keterampilan dalam tehnik industri. 

3.   Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha 

bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk  meningkatkan 

produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (Quality control circles). 

4.   Manajemen produktivitas, yaitu : manajemen yang efesien mengenai sumber 

dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas 

5.   Efisiensi tenaga kerja, seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. 
 

6.   Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam 

berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha. 

Menurut Oglesby (1989), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah sebagai berikut : 

1.   Pendidikan,  baik  atasan  maupun  karyawan,  akan  mendorong  karyawan 

bertindak produktif. 

2.   Keterampilan dalam bekerja dan memakai fasilitas kerja dengan baik. 
 

3.   Disiplin kerja, yaitu sikap patuh, taat, dan sadar pada peraturan lembaga atau 

organisasi.
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4.   Sikap dan etika kerja, yang menjadi pedoman dan pola perilaku karyawan agar 

bersikap produktif dan mengerahkan kemampuan. 

5. Motivasi, yaitu dorongan kehendak yang mempengaruhi perilaku karyawan 

untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. 

6.   Gizi  dan  kesehatan  yang  baik  dan  akan  meningkatkan  semangat  kerja 

karyawan. 

7.   Tingkat   penghasilan   yang   sesuai   akan   menimbulkan   konsentrasi   dan 

kemampuan yang dimiliki karyawan. 

8.   Jaminan sosial dapat meningkatkan pengabdian dan semangat kerja karyawan. 
 

9.   Lingkungan kerja yang baik bagi kenyamanan bekerja. 
 

10. Kemajuan   dan   ketepatan   teknologi   menyebabkan   penyelesaian   proses 

produksi  atau  proses  belajar  mengajar tepat waktu,  jumlah  produksi lebih 

banyak dan bermutu, serta memperkecil pemborosan bahan sisa. 

11. Sarana dan prasarana yang menunjang. 
 

12. Sikap manajemen, yaitu sistem yang diterapkan atasan untuk mengelola dan 

mengendalikan bawahannya, sehingga mendorong bawahan bertindak 

produktif. 

13. Kesempatan  untuk  berprestasi  akan  memberi  dorongan  psikologis  untuk 

meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimilikinya. 

Muchdarsyah  (1992)  berpendapat  bahwa  tinggi  rendahnya  produktivitas 

kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

1.   Pekerjaan yang menarik 
 

2.   Upah yang baik 
 

3.   Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan 
 

4.   Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan 
 

5.   Lingkungan atau suasana kerja yang baik 
 

6. Promosi dan pengembangan diri mereka sejalan dengan perkembangan 

organisasi   atau   perusahaan,   merasa   terlibat   dengan   kegiatan-kegiatan 

organisasi 

7.   Pengalaman kerja yang memadai, baik pemimpin maupun anak buah.
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Dari berbagai sumber yang disebutkan di atas, serta hasil dari pengamatan 

langsung yang dilakukan di lapangan dan juga penjelasan dari para pakar, faktor- 

faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dapat dibagi menjadi 

4, yaitu faktor manajemen proyek, faktor lingkungan kerja, faktor alat kerja, dan 

faktor tenaga kerja. 

 
 

2.4.1  Faktor Manajemen Proyek 
 

Dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, faktor manajemen memiliki 

peranan yang sangat penting. Kata manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu 

“Manage” yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, 

memimpin.  Manajemen  adalah  suatu  seni  dalam  ilmu  dan  proses 

pengorganisasian seperti perencanan, pergerakan, dan pengawasan. Pengertian 

manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan 

atau  pengarahan  suatu  kelompok  orang-orang  kearah  tujuan  organisasional 

maksud yang nyata ( Muchdarsyah, 1992 ). Adapun variabel yang berpengaruh 

dalam faktor ini adalah : 

1.    Pendidikan Manajer 
 

Pendidikan manajer  memiliki peranan dalam peningkatan produktivitas 

tenaga kerja. Atasan dalam pelaksanaan proyek merupakan oarng yang mengatur 

atau mengawasi semua pekerjaan. Baik dan buruknya proses yang terjadi 

tergantung pada kemampuan atasan tersebut. Jika atasan memiliki jenjang 

pendidikan yang sesuai dengan bidangnya maka dia dapat mengatur dan 

mengawasi jalannya proses pekerjaan proyek dengan baik. Tetapi jika atasan 

tersebut tidak memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya maka 

dia akan mengalami kesulitan dalam mengawasi dan menjalankan kegiatan proyek 

tersebut. 

2.    Ketrampilan Manajer 
 

Suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik jika seorang atasan atau 

manajer mampu memanajemen pekerjaan yang dikerjakan. Jadi seorang manajer 

diharapkan mampu memiliki ketrampilan dalam memanajemen suatu pekerjaan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
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3.    Prilaku Manajer 
 

Hubungan kerja yang harmonis antara atasan dan bawahan dapat 

menyebabkan kemajuan dalam penyelesaian pekerjaan itu sendiri. Jadi prilaku 

manajer itu sendiri terhadap bawahan nya juga sangat menunjang dalam 

peningkatan produktivitas kerja. 

 
2.4.2  Faktor lingkungan kerja 

 

Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap 

produktivitas dari tenaga kerja. Di dalam faktor lingkungan pekerjaan ini, ada 

beberapa variabel yang mempengaruhinya. Diantaranya adalah : 

1.    Safety guard (pagar pengaman proyek) 
 

Safety   guard   memiliki   peranan   penting   dalam   proyek.   Biasanya 

pembuatan  pagar  pengaman  proyek  dilakukan  pada  tahap  awal  berjalannya 

proyek. Tujuan pembuatan pagar pengaman adalah untuk melindungi atau sebagai 

pembatas agar material bangunan yang berada di proyek tidak berserakan ke luar 

lingkungan proyek. 

2.    Kondisi lapangan 
 

Kondisi lapangan adalah situasi atau keadaan lapangan dimana proyek 

tersebut berlangsung. 

3.    Cuaca 
 

Pada  musim  penghujan  biasanya  produktivitas  tenaga  kerja  menjadi 

sedikit menurun bila dibandingkan pada saat musim kemarau. Karena pada saat 

hujan, tenaga kerja biasanya tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan yang dapat 

menghambat kemajuan proyek. 

4.    Unforeseen underground (kontur bawah tanah ) 
 

Pada  tahap  awal  pekerjaan  basement  biasanya  dilakukan  pengerukan 

tanah. Pada saat pengerukan berlangsung biasanya sering terjadi hambatan yang 

disebabkan oleh struktur tanah di lokasi tersebut. Contohnya jika terdapat beton 

atau bekas pondasi lama yang terkubur dapat memperlambat proses pengerukan 

itu karena harus mengangkat bekas pondasi tersebut terlebih dahulu.
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2.4.3    Faktor alat kerja 
 

Alat kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 

Penggunaan alat kerja yang tepat dapat mempermudah tenaga kerja dalam 

melakukan pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, alat kerja yang tidak memadai 

dapat memperlambat pekerjaan itu sendiri. Adapun variabel yang berpengaruh 

dalam faktor ini adalah: 

1.    Acces road ( akses jalan sekitar proyek ) 
 

Dalam pengiriman barang atau material untuk proyek sangat tergantung 

dari akses jalan yang menuju proyek itu sendiri. Akses jalan yang baik akan 

memudahkan dalam pengiriman barang, begitu juga sebaliknya jika akses jalan itu 

buruk atau kurang baik akan menghambat pengiriman material ke proyek itu 

sendiri. 

2. Hand tools ( alat yang dipakai pekerja untuk melakukan kegiatan pekerjaan 

di proyek ) 

Hand tools biasanya terdiri dari gergaji, palu, cetok, meteran dan lainnya 

yang biasanya dimiliki oleh setiap tukang. 

3.    Heavy equitment ( alat berat ) 
 

Penggunaan alat berat ini sangat membantu dalam pengerjaan proyek 

konstruksi. Beberapa contoh alat berat yang digunakan pada proyek struktur 

basement adalah excavator yang biasanya dipergunakan untuk menggali tanah, 

Truk yang digunakan untuk mengangkut material tanah hasil galian. Concrete 

Mixer Truk yang digunakan untuk pembuatan beton, dan concrete pump yang 

dipergunakan untuk memompa beton yang sudah dicampur ke lokasi atau bagian 

yang akan dilakukan pengecoran. 

4.    Power ( penyuplai listrik untuk kegiatan konstruksi ) 
 

Ketersediaan listrik di suatu proyek sangat penting. Listrik biasanya 

digunakan untuk menghidupkan alat-alat yang dipergunakan di proyek seperti bor 

listrik, grinda, dan mesin pompa air untuk keperluan proyek. 

5.     Water ( penyuplai air ) 
 

Dalam pengerjaan proyek, air memiliki fungsi yang sangat penting yaitu 

untuk bahan pencampuran beton. Jika air tidak tersedia di proyek maka pekerjaan 

beton di proyek tidak dapat berlangsung
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2.4.4     Faktor tenaga kerja 
 

Sumber daya manusia atau tenaga kerja sangat berpengaruh bagi 

keberhasilan suatu proyek konstruksi. Hal yang menjadi pengaruh di dalam faktor 

ini adalah : 

1.      Ketrampilan kerja ( skiil ) 
 

Tenaga kerja harus memiliki skill yang memadai untuk dapat bekerja di 

suatu proyek. Jika tenaga kerja tersebut tidak mempunyai skiil yang memadai 

maka dapat menghambat kemajuan dari proyek tersebut. 

2.      Kesesuaian upah 
 

Tenaga kerja akan mempunyai semangat kerja yang tinggi jika upah yang 

mereka dapatkan sesuai dengan jenis pekerjaan mereka. Jika upah yang mereka 

dapatkan  minim  atau  tidak  sesuai  dengan  pekerjaannya  maka  mereka  akan 

menjadi  tidak  semangat  untuk  bekerja  sehingga  produktivitas  tenaga  kerja 

menjadi menurun. 

3.      Pengalaman kerja 
 

Tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja yang cukup akan dengan 

mudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada mereka, 

tetapi jika tenaga kerja tidak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi maka 

mereka akan kesulitan dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada 

mereka. 

4.      Kesehatan dan keselamatan kerja ( K3 ) 
 

Jika tenaga kerja memiliki kesehatan yang baik maka dalam menjalankan 

pekerjaannya mereka akan dapat menyelesaikannya dengan baik, jika kesehatan 

dari  tenaga  kerja  itu  tidak  baik  maka  mereka  tidak  akan  dapat  melakukan 

pekerjaan secara optimal.
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2.5.   Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 
 

 
Salah satu pendekatan untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja 

adalah dengan menggunakan metode yang mengklasifikasikan aktifitas pekerja. 

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan metode productivity rating, 

dimana aktivitas pekerja diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu Essential Contributory 

work, Effektive work ( pekerjaan efektif), dan Useful (pekerjaan tidak efektif). 

 
1. Essential Contributory work, yaitu pekerjaan yang tidak secara langsung, 

namun bagian dari penyelesaian pekerjaan, misalnya : 

a.   Menunggu tukang yang lain dengan tidak bekerja 
 

b.   Mengangkut peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan 

c.   Membaca gambar proyek 

d.   Menerima instruksi pekerjaan 

e.   Mendiskusikan pekerjaan 

2. Pekerjaan   efektif   (effective   work   ),   yaitu   disaat   pekerja   melakukan 

pekerjaannya di zona pekerjaan. 

3. Pekerjaan tidak efektif (Not Useful), yaitu kegiatan selain diatas yang tidak 

menunjang penyelesaian pekerjaan (Muchdarsyah, 1992). 

 
 

2.6   Pengumpulan Data 
 

 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh  data  yang  diperlukan.  Selalu  ada  hubungan  antara  sumber  data 

dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan (Nazir,  1983 ). 

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan kepada 

responden secara langsung baik individu maupun kelompok. Kuesioner dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dan jawaban dari 

reponden juga diberikan secara tertulis. Sedangkan observasi adalah pengumpulan 

data melalui pengamatan atas suatu obyek, orang, atau fenomena dan mencatatnya 

secara sistematis. 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Di dalam membuat kuesioner perlu 

diperhatikan bahwa kuesioner di samping bertujuan untuk menampung data sesuai
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dengan kebutuhan, juga merupakan suatu kertas kerja yang harus ditatalaksanakan 

dengan baik. Berikut ini adalah contoh sederhana di dalam membuat kuesioner. 

Umar (2002) mengatakan bahwa ada empat komponen inti dari sebuah kuesioner. 

Keempat komponen itu adalah : 

1.   Adanya subyek yaitu individu atau lembaga yang melakukan penelitian. 
 

2.   Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut 

serta mengisi secara aktif dan obyektif dari pertanyaan maupun pernyatan 

yang tersedia. 

3.   Ada petunjuk pengisian kuesioner dan petunjuk yang tersedia harus mudah 

dimengerti. 

4.   Adanya pertanyaan maupun pernyataan beserta tempat jawab, baik secaea 

tertutup,  semi  tertutup  atau  terbuka.  Dalam  membuat  pertanyaan  jangan 

sampai lupa isian untuk identitas dari responden ( Umar, 2002). 

Dalam   hubungannya   dengan   leluasa   dan   tidaknya   responden   untuk 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka 

pertanyaan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu : 

1.    Pertanyaan Berstruktur 
 

Merupakan pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga responden 

dibatasi dalam memberikan jawaban kepada beberapa alternatif saja ataupun 

kepada satu jawaban saja. 

2.    Pertanyaan Terbuka 
 

Jawaban dan cara pengungkapannya dapat bermacam-macam. Bentuk 

pertanyaan terbuka ini jarang digunakan dalam kuesioner tetapi banyak 

digunakan dalam wawancara ( Nasir, 1983 ). 

Untuk memungkinkan responden menjawab dalam berbagai tingkatan bagi 

setiap butir kepuasan format tipe likert bisa dipergunakan R.S Likert (1932) yang 

mengembangkan prosedur penskalaan dimana skala mewakili suatu continum 

bipolar. Format tipe likert dirancang untuk memungkinkan responden menjawab 

dalam berbagai tingkatan pada setiap butir pertanyaan ( Nazir, 1983 ). 

Skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang, 

misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, cukup-tidak cukup, dan lain- 

lain. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal
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dalam jumlah kategori tertentu, biasanya 5 sampai 7 kategori ( agar dapat 

menampung kategori yang ‘netral’ ) atau memasukkan kategori ‘tidak tahu’. 

Beberapa buku teks menganjurkan agar data pada kategori netral tidak dipakai 

dalam analisis selama responden tidak memberikan alasannya. Untuk membuat 

skala Likert dilakukan dengan : 

 
1. Kumpulkan sejumlah pernyataan yang sesuai dengan sikap yang akan diukur 

dan dapat diidentifikasikan dengan jelas (positif atau tidak positif). 

2. Berikan pernyataan-pernyataan di atas kepada sekelompok responden. 
 

3. Responden dari tiap pernyataan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari 

setiap pernyataan sedemikian rupa sehingga respon yang berada pada posisi 

sama akan menerima secara konsisten dari angka yang selalu sama. Misalnya 

bernilai 5 untuk sangat positif dan bernilai 1 untuk yang sangat negatif. Hasil 

hitung akan mendapatkan skor dari tiap-tiap pernyataan dan skor total, baik 

untuk tiap responden maupun secara total untuk seluruh responden. 

4. Selanjutnya, mencari pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipakai dalam 

penelitian, sebagai patokannya adalah pernyataan yang tidak diisi lengkap 

oleh responden. Pernyataan yang secara total responden tidak menunjukkan 

yang substansial dengan nilai totalnya. 

Pernyataan-pernyataan hasil saringan akhir akan membentuk skala likert 

yang dapat dipakai untuk mengukur skala sikap serta menjadi kuesioner baru 

untuk pengumpulan data berikutnya ( Umar, 2002 ). 

 
2.7   Analisis Data Penelitian 

 

 
2.7.1   Analisis Deskripsi 

 

Metode deskripsi adalah metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari  analisis  deskripsi  adalah 

membuat deskripsi gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- 

fakta yang diteliti di lapangan. Merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengolah data yang diperoleh dalam angka kemudian dideskripsikan berdasarkan 

distribusi  frekuensi,  nilai  rata-rata  dan  definisi  standar  melalui  perhitungan 

statistik ( Nazir, 1983 )
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2.7.2   Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

 
1.    Uji Validitas 

 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan  suatu  instrumen.  Suatu  instrumen  yang  valid  mempunyai  validitas 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid mempunyai validitas rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Cara untuk menguji validitas adalah sebagai berikut : 

1.      Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur, yaitu dengan ( 
 

1 ) mencari definisi dan merumuskan tentang konsep yang akan diukur yang 

telah ditulis para ahli dalam literatur, ( 2 ) kalau sekiranya tidak ditemukan 

dalam  literatur    maka  untuk  lebih  mematangkan  definisi  dan  rumusan 

konsep tersebut peneliti harus mendiskusikannya dengan para ahli,( 3 ) 

menanyakan langsung kepada calon responden penelitian mengenai aspek- 

aspek konsep yang akan diukur. Dari jawaban yang diperoleh peneliti dapat 

membuat kerangka konsep dan kemudian menyusun pertanyaan yang 

operasional. 

2. Melakukan uji coba skala pengukuran yang dihasilkan dari langkah pertama 

kepada sejumlah responden. Responden diminta untuk menjawab apakah 

mereka setuju atau tidak setuju dari masing-masiing pertanyaan. 

3.      Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4. Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total 

dengan mnggunakan rumus teknik korelasi produk moment. Adapun 

rumusannya adalah : 
 

� =    
                  n∑XY−∑X∑Y  

 
��n(∑Xi2)−(∑Xi)² {n(∑Y2)−(∑Y)²}� 

 

(2.1)

 

Keterangan 
 

r                : koefisien korelasi 
 

Y               : skor total variabel untuk responden n 
 

Xi              : skor variabel ( jawaban responden ) 
 

n                : jumlah responden
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Syarat  minimum  untuk  dianggap  memenuhi  syarat  validitas  adalah  jika  r 

hitung > r tabel dan taraf signifikannya sebesar 5 %. Suatu instrumen dinyatakan valid 

apabila harga koefisien r hitung ≥ 0,26. (Sugiyono,  1999) 

2.      Uji Reliabilitas 

Pengukuran   reliabilitas   adalah   pengukuran   tentang   stabilitas   dan 

konsistensi dari alat pengukuran. Reabilitas menunjukkan pada satu pengertian 

bahwa   suatu   instrumen   cukup   dapat   dipercaya   untuk   digunakan   sebagai 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen reliabel 

sebenarnya yang mengandung arti bahwa instrumen tersebut cukup baik sehingga 

mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Untuk mengukur reliabilitas dapat 

digunakan analisis Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut : 

rn = �  �   � �1 ∑�� 2 �                                                                                                          (2.2)
��−1 ���²

 

Keterangan : 
 

rn             : Reliabilitas instrumen 
 

k          : Banyaknya butir pertanyaan 
 

∑αb2     : Jumlah varian butir 
 

αt2           : Varian total 
 

Cara pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 

versi 15, yang dilakukan dengan metode Cronbach Alpha, dimana suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas > 0,6 ( Siregar, 2010 ) 

 
 

2.7.3    Uji Normalitas Data 
 

Uji  normalitas  adalah  pengujian  tentang  kenormalan  distribusi  data. 

Sebagai salah satu uji statistik parametrik, maka analisis regresi berganda dapat 

dilakukan jika sampel yang dipakai untuk analisis berdistribusi normal. 

Penggunaan statistik parametrik dihindari jika data yang diteliti tidak berdistribusi 

normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam uji penelitian ini adalah uji 

Smirnov Kolmogorov. Asumsi normalitas terpenuhi jika nilai Asymp.sig ( 2-tailed) 

lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05 (Ashari, 2005).
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2.7.4    Analisis Regresi Linier Sederhana 
 

Analisis ini digunakan untuk memprediksikan hubungan antara variabel 

terikat Y yaitu kinerja sumber daya manusia pekerjaan struktur basement, dengan 

variabel bebas X yaitu faktor manajemen proyek, lingkungan kerja, alat kerja, 

tenaga kerja. Dengan analisis ini kita bisa memprediksi perilaku dari variabel 

dependen dengan menggunakan data variabel independen. Bentuk umum 

persamaan regresi linier adalah sebagai berikut : 

 
Y = a + b X                                                                                                    (2.3) 

 

 
Dimana : 

 

Y   : nilai dari variabel dependen 
 

a    : konstanta, yaitu nilai Y jika X =0 

b    : koefisien regresi 

X   : nilai variabel independen 
 

(Ashari, 2005) 
 
 
 

2.7.5    Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Dengan analisis kita bisa memprediksi perilaku dari variabel dependen 

dengan menggunakan data variabel terikat. Analisis regresi berganda dirumuskan 

sebagai berikut : 

 
Y=bo + b1 X1 + b2 X 2 +……………+.bn Xn                                                                              (2.4) 

 

 
Keterangan : 

 

Y                     : variabel dependen 
 

X1 ,X2 ,Xn            : variabel independen 
 

Bo ,b1 ,bn                       : parameter yang harus diduga dari data dan dapat diperoleh 

dengan     menyelesaikan persamaan linier simultan dari 

perhitungan. 

Variabel dikatakan berkolerasi, jika terjadi perubahan pada satu variabel 

akan mengikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah 

yang sama atau dapat pula dengan arah berlawanan. 

Variabel bebas mencakup elemen-elemen :
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1.   Manajemen Proyek 
 

2.   Lingkungan Kerja 
 

3.   Alat Kerja 
 

4.   Tenaga Kerja 
 

Ukuran besar kecilnya, kuat tidaknya hubungan antar variabel-variabel apabila 

bentuk hubungan linier disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang 

dinyatakan  dengan  bilangan,  bergerak  antara  0  sampai  +1  atau  0  sampai  - 

1.Apabila r mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang kuat. Apabila 

mendekati 0 berarti sebaliknya terdapat hubungan yang lemah atau tidak ada 

hubungan dan apabila r sama dengan +1 atau -1 berarti terdapat hubungan positif 

sempurna atau negatif sempurna. Bila r bernilai positif maka terdapat korelasi 

positif, bila r bernilai negatif maka terdapat korelasi negatif, dan bila r bernilai nol 

maka tidak terdapat korelasi ( -1 ≤ r ≤ 1 )  ( Ronald , 1995). 

 
 

2.7.6        Program SPSS 
 

 
SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis 

statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan 

menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana 

sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat 

dilakukan dengan mudah dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. 

 
Pada  awalnya  SPSS  dibuat  untuk  keperluan  pengolahan  data  statistik 

untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistikal 

Package for the Social Sciens. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk 

melayani berbagai jenis pengguna (user), seperti untuk proses produksi di pabrik, 

riset ilmu sains dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS 

Statistikal Product and Service Solutions.



21 

 

 




