
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran umum CV. Eka Karya Mandiri 

CV. Eka Karya Mandiri berdiri pada tanggal 7 Februari 2002, 

didirikan oleh Bapak Eko Hariyanto ibu Nita Triana. CV. Eka Karya 

Mandiri merupakan bagian dari Group perusahaan Kumala yang berkantor 

di Plasa Mustika Ratu lantai Dasar (GF) Jl. Gatot Subroto kav. 74-75 

Jakarta Selatan dan Sejak berdirinya sampai dengan tahun sekarang CV. 

Eka Karya Mandiri memiliki pabrik yang berlokasi di Dsn. Karang Tengah 

RW 01 RT 01 Ds. Pulosari Ngunut Tulungagung Jawa Timur. 

CV. Eka Karya Mandiri terdisi dari 5 Divisi yaitu Divisi 

Tekstil/tenun, Divisi Pigmentas Divisi Coating, Divisi Garmen dan Divisi 

Logam. Masing-masing Divisi dikelola secara profesional melalui 

kematangan para manajer di setiap level manajemen dan dengan dukungan 

lebih dari 500 staf dan karyawan profesional memungkinkan sistem kerja 

harmonis antar level dan antar divisi. 

CV. Eka Karya Mandiri merupakan perusahaan industri yang 

bergerak pada bidang perdagangan besar dan barang keperluan rumah 

tangga dengan Gabungan dari beberapa perusahaan yang menjadi satu 

kesatuan dimana masing-masing perusahaan yang ada didalamnya 

memiliki dedikasi tinggi terhadap aktivitas setiap usahanya (unit bisnis) 



 
 

yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme sehingga menjadi  

perusahaan yang handal, kompetitif dan terpecaya hal ini sesuai dengan 

Visi dari perusahaan. 

Adapun misi CV. Eka Karya Mandiri adalah mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen dengan sealu memberikan dan menyediakan 

produk/jasa yang meiliki kualitas serta pelayanan yang handal. Berusaha 

untuk mencari peluang usaha dan mengoptimalkan peluang tesebut agar 

perusahaan-perusahaan terus berkembang dan menjadi besar mampu 

memberikan kontribusi lebih dan bermanfaat bagi setiap personil dalam 

perusahaan serta relasi maupun rekanan perusahaan dengan menjalankan 

standart etika yang tinggi serta kejujuran yang andal. Berikut  usaha CV. 

Eka Karya Mandiri meningkatkan mutu perusahaan terus dilakukan yaitu: 

 

Pada tahun 2004 perusahaan mengadopsi Sistem Manajemen Mutu 

Standart ISO 9001:2001, dan telah memperoleh sertifikat yang 

dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi JAQA (Jakarta Quality Assurance), 

selanjutnya tahun 2012 perusahan terus berusaha untuk mempertahankan 

dan meningkatkan mutu produk yang dihasilkan baik dari sisi manajemen 

perusahaan, personalia, sistem alur kerja maupun kualitas produksi yang 

ada dan hasilnya tahun 2013 perusahaan mendapatkan sertifikat ISO 

9001 – 2008 (Sistem Manajemen Mutu) dari UKAS yang dikeluarkan 

oleh Perwakilan ACM Inggris yang ada di Indonesia
1
. 
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2. Struktur kepengurusan CV. Eka Karya Mandiri 

Struktur kepengurusan CV. Eka Karya Mandiri  
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Uraian tugas: 

a. Direktur 

1) Melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap jalannya 

perusahaan.  

2) Memegang kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan 

berdasarkan informasi dan saran-saran yang diberikan oleh 

bawahannya. 

3) Mengawasi dan mengontrol keluar masuknya uang dalam pelaksanaan 

kegiatan perusahaan yang meliputi perencanaan, penelitian, 

pengembangan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan 

perkembangan usaha. 

b. Manajer Personalia  

(1)Mencari, menerima, menempatkan dan meberhentikan karyawan 

(2)Melakukan pengawasan terhadap absensi karyawan 

(3)Menaggulangi setiap masalah yang berhubungan dengan personil 

dalam perusahaan. 

(4)Membina dan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak luar 

perusahaan seperti lembaga pemerintah dan swasta. 

c. Manajer Pemasaran  

1) Membuat rencana pemasaran untuk kemudian dilaporkan kepada 

manajer. 

2) Mengatur wilayah pembagian pemasaran produk 

3) Mengatur pendistribusian barang kepada langganan 



 
 

4) Membuat laporan penjualan dan dilaporkan kepada manajer per-

usahaan. Kepala bagian pemasaran ini mengepalai beberapa bagian 

antara lain : 

a) Bagian Promosi 

(1)  Menyusun rencana kegiatan promosi yang efektif dan efisien. 

(2)   Memantau keinginan dan kebutuhan konsumen untuk di sesuaikan 

dengan produk yang dihasilkan. 

b) Bagian Penjualan 

(1)  Menerima pesanan/order barang yang masuk. 

(2)  Membuat nota penjualan untuk pelanggan. 

c) Bagian salesmen atau penagihan  

(1)  Melakukan penagihan piutang kepada pelanggan dan mencatat 

semua pesanan yang diperoleh pada saat mengunjungi para 

pelanggan. 

(2) Mengunjungi para pelanggan untuk mempromosikan barang  

sekaligus melakukan pencatatan atas segala informasi-informasi 

dari pelanggan 

d)  Bagian Analisis Pasar 

Melakukan riset pemasaran untuk mengetahui tingkat daya beli pasar 

dan melakukan perbandingan hasil penjualan perusahaan dengan 

pesaing. 

 

 



 
 

d. Manajer Keuangan 

Manajer keuangan mempunyai tugas, tanggungjawab serta wewenang 

sebagai berikut:  

1) Menganalisis Keuangan Perusahaan secara keseluruhan 

2) Membuat neraca laba rugi perusahaan setiap periode berjalan 

3) Menyediakan dana untuk semua anggaran 

4) Bertanggung jawab atas pembayaran utang kepada kreditur dan 

pembayaran hutang 

5) Menyusun kalkulasi harga pokok produksi dan menyusun anggaran 

pembelian barang-barang untuk keperluan produksi dan lainnya. 

e. Manajer Produksi  

1) Memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan teknis 

pekerjaan masing-masing bagian. 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tiap bagian yang berada di 

bawahnya. 

3) Membantu Direktur dan Wakil Direktur untuk menetapkan ketentuan-

ketentuan pokok yang ada di lingkungan perusahaan. 

4) Membuat laporan kepada Direktur sehubungan dengan tugas-tugas 

yang dilakukannya. 

5) Membuat rencana produksi dan rencana pemakaian bahan  

6) Mengawasi jalannya proses produksi di pabrik. Kepala bagian 

produksi mengepalai beberapa bagian yang menangani jalannya 

produksi di pabrik antara lain : 



 
 

a) Bagian Gudang 

(1) Melakukan proses pengontrolan order bahan yang dibutuhkan 

untuk produksi. 

(2) Mengecek ketersediaan barang digudang dan menentukan kapan 

waktu pemesanan dan order bahan yang dibutuhkan. 

(3) Mengawasi keluar masuknya bahan baku di gudang. 

(4) Menginventarisir stok bahan di gudang. 

b) Bagian Garmen  

 Mengatur proses produksi mulai dari pemotongan, penjahitan 

sampai dengan penyablonan.  

c) Bagian pemotongan: 

(1) Membuat maal (desain) tenda yang akan di potong 

(2) Mengajukan kebutuhan kain sesuai dengan model dan tipe yang 

akan dipotong 

(3) Mengatur kerapian kain sebelum dilakukan pemotongan 

(4) Menata tumpukan kain sesuai dengan bagian jenis dan tipe tenda 

(5) Menggulung kain yang sudah dipotong sesuai dengan jenis dan tipe 

tenda 

(6) Membuat serah terima kain yang sudah dipotong ke bagian sortasi 

d)  Bagian Penjahitan  

(1) Menerima jenis dan tipe potongan dari bagian sortasi yang sudah 

dikelompokan berupa gulungan 



 
 

(2) Membagi kain yang sudah dipotong ke penjahit sesuai dengan jenis 

dan tipe yang harus diselesaikan. 

(3) Melakukan penjahitan tenda sesuai dengan jenis dan tipe tenda 

yang harus diselesaikan 

(4) Melakukan Pengelompokan Bahan yang sudah selesai di jahit 

untuk digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh (bentuk tenda 

yang jadi) 

e) Bagian sablon  

(1) Membuat Desain dan maal sablon sesuai nama yang diinginkan, 

logo, ukuran dan pewarnaannya. 

(2) Melakukan aktifitas sablon sesuai dengan media yang disediakan 

(3) Mengontrol proses sablon sampai benar-benar kering dan susuai 

dengan standart yang disyaratkan. 

f. Manajer Quality Control 

Memeriksa semua barang jadi sebelum masuk ke gudang terutama 

mutunya apakah hasil produksi sesuai dengan standar mutu yang 

diinginkan
2
.  

3. Data Responden 

Data responden dalam penelitian ini meliputi: pengelompokan 

responden berdasarkan jenis kelamin, pengelompokan  responden 

berdasarkan alamat pekerja, pengelompokan responden berdasarkan 
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kepercayaan pekerja, pengelompokan responden berdasarkan usia 

pekerja.  

a. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Pengelompokan berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin  Jumlah  Presentase  

Laki-laki 32 74,42 % 

Perempuan 11 25,58 % 

Jumlah  43 100% 

Sumber: Data karyawan yang diolah CV. Eka Karya Mandiri 2016  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah responden laki- 

laki sebanyak 32 orang (71.42 %)  dan jumlah responden perempuan 

sebanyak 11 orang ( 25,58 %). Jadi pekerja yang dominan di CV. Eka 

Karya Mandiri adalah laki-laki.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.1 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data yang diolah 2016  

b. Data Responden Berdasarkan Alamat Pekerja 

Pengelompokan responden berdasarkan alamat pekerja dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

 Tabel 4.2 

Pengelompokan berdasarkan alamat pekerja 

Alamat Jumlah Persentase 

Ngunut 43 100% 

 

Jumlah 100% 

Sumber: data yang diolah 2016 

Dari tabel diatas  menunjukan bahwa dari 43 responden semua 

pekerja di CV.Eka Karya Mandiri adalah asli orang Ngunut, 

Tulungagung. 

presentase jenis
kelamin

laki

peempuan



 
 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.2 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Alamat Pekerja 

 

 Sumber: data yang diolah  2016 

c. Pengelompokan Responden Berdasarkan Kepercayaan  

Pengelompokan responden berdasarkan kepercayaan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Pengelompokan responden berdasarkan kepercayaan 

 

kepercayaan  Jumlah Persentase 

islam  43 100% 

  
jumlah  100% 

 Sumber: data yang diolah 2016 

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 43 responden semuanya 

beragama islam atau tingkat kepercayaan yang beragama islam 100%.  

presentase alamat pekerja  



 
 

gambar 4.3 

Pengelompokan responden berdasarkan kepercayaan 

 

Sumber: data yang diolah 2016 

d. Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia 

 Pengelompokan responden berdasar usia pekerja dalam tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Pengelompokan responden berdasarkan usia pekerja  

Usia Jumlah Presentase 

17-20 Tahun 7 16,28% 

21-30 Tahun 24 55,81% 

31-40 Tahun 5 11,63% 

>40 Tahun 7 16,28% 

Jumlah 43 100% 

Sumber: Data yang diolah tahun 2016 

presentase kepercayaan 
pekerja  



 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui secara jelas bahwa pekerja di CV. 

Eka Karya Mandiri terbagi menjadi empat kelompok. Yang berusia 17-

20 tahun 7 pekerja atau 16,28%, yang berusia 21-30 tahun 24 pekerja 

atau 55,81%, yang berusia 31-40 tahun  5 pekerja atau 11,63%, 

sedangkan yang berusia >40 tahun 7 pekerja atau 16,28%
3
. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini: 

Gambar 4.4 

 

Sumber: data primer yang diolah 2016 

B. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Instrumen Data  

1) Uji Validitas  

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid measure if it 

successfully measure the phenomenon).Uji validitas bertujuan untuk 
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mengetahui kevalidan dari kuesioner yang disebar. Untuk mengetahui 

pertanyaan valid atau tidak menggunakan: 

r hitung > r tabel 

Jika r hitung lebih besar daripada r tabel, maka pertanyaan dalam 

kuesioner tersebut valid, dan apabila r hitung lebih kecil dibandingkan r 

tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Dalam penelitian ini ada 43 

responden yang terdiri dari seluruh pekerja CV. Eka Karya Mandiri. 

 
Tabel 4.5  

Hasil Uji Validitas Upah Islami (X1) 

 
 

No Item  Corrected Item-Total Corelation  Keterangan  

X11 0,713 

 

Valid 

X1.2 0,763 Valid 

X1.3 0,343 Valid 

X1.4 0,696 Valid 

X1.5 0,694 Valid 

X1.6 0,855 Valid 

X1.7 0,923 Valid 

 

Dari tabel diatas dari pertanyaan dalam kuesioner yang disebar 

sudah valid karena r hitung lebih besar dari r standar, dengan r standar  

(0,30). 

Pada variabel X1 soal nomor 1 menunjukan (0,713 > 0,30), soal 

nomor 2 menunjukan (0,763 > 0,30), soal nomor 3 menunjukan  (0,343 

>0,30), soal nomor 4 menunjukan (0,696 > 0,30), soal nomor 5 



 
 

menunjukan ( 0,694 > 0,30), soal nomor 6 menunjukan ( 0,855 > 0,30), 

soal nomor 7 menunjukan ( 0,923 > 0,30. Dan semua variabel X1 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Jaminan Sosial (X2) 

Nomor 

Item 
Corrected Item Total Correlation Keterangan 

X2.1 0,690 

  

valid 

X2.2 0,627 

  

valid 

X2.3 0,425 

  

valid 

X2.4 0,742 

  

valid 

X2.5 0,551 

  

valid 

X2.6 0,750 

  

valid 

X2.7 0,863 

  

valid 

 

Pada variabel X2 soal nomor 1 menunjukan ( 0,690 > 0,30), soal 

nomor 2 menunjukan (0, 627 > 0,30), soal nomor 3 menunjukan ( 0,425 

> 0,30), soal nomor 4 menunjukan ( 0,742 > 0,30), soal nomor 5 

menunjukan ( 0, 551 > 0,30), soal nomor 6 menunjukan ( 0,750 > 0,30), 

soal nomor 7 menunjukan (0, 863> 0,30). Dari seluruh item pertanyaan 

pada variabel X2 semuanya dinyatakan valid karena r hitung lebih besar 

dari r standar.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Produktivitas Karyawan (Y) 

Nomor 

Item 
Corrected Item Total Correlation 

Keterangan 

Y1 0,491 

  

valid 

Y2 0,455 

  

valid 

Y3 0,527 

  

valid 

Y4 0,307 

  

valid 

Y5 0, 378 

  

valid 

Y6 0,511 

  

valid 

Y7 0,588 

  

valid 

 



 
 

Pada variabel Y soal nomor 1 menunjukan (0,491 > 0,30), soal 

nomor 2 menunjukan ( 0,455 > 0,30), soal nomor 3 menunjukan ( 0,527 

> 0,30), soal nomor 4 menunjukan ( 0,307 > 0,30), soal nomor 5 

menunjukan ( 0,378 > 0,30 ), soal nomor 6 menunjukan ( 0,511 > 0,30), 

soal nomor 7 menunjukan ( 0,588 > 0,30). Semua variabel pada variabel 

Y dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r standar.  

2) Uji Realibilitas  

Pengujian realibilitas dalam suatu penilitian dilakukan karena 

keterandalan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian 

tersebut. Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen 

penelitian dapat terima apabila memiliki koefisien alpha lebih  besar 

dari 0,60.
4
 

Tabel 4.8 

Realibilitas Variabel Upah Islami dan Jaminan Sosial Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan  

Variabel Cronbach's Alpha N Of Item Keterangan 

X1 0,898 7 Reliabel 

X2 0,855 7 Reliabel 

Y 0,737 7 Reliabel 

Sumber: Data yang diolah SPSS 2016 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel X1 ( upah 

islami) dan variabel X2 (jaminan sosial) reliabel karena Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,898 > 0,60, dan 0, 855 > 0,60. Koefisien realibilitas 
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variabel Y (produktivitas karyawan) sebesar 0,737 > 0,60, hal ini juga 

menunjukan bahwa variabel Y dinyatakan realibel. 

 

b. Uji Normalitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau 

tidak.Jika data mengikuti dan menyebar di garis diagonal, maka 

diasumsikan normalitas. 

Gambar 4.5 

Normal P-plot untuk variabel upah islami 

 
 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tititik-titik menyebar 

disekitar garis, diagonal maka dapat disimpulkan moder regresi ini 

normalitas.  

 



 
 

Gambar 4.6 

Normal p-plot untuk variabel jaminan sosial 

 
 

Dari grafik diatas dapat dketahui bahwa titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi ini 

normalitas.  

Gambar 4.7 

Normal p-plot untuk variabel produktivitas kerja 

 



 
 

Dari grafik di atas  dapat dikatahui bahwa titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi ini 

normalitas. 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinearitas 

Pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui 

apakah antar variabel bebas itu saling berkolerasi. Jika hal ini terjadi 

maka sangat sulit untuk menentukan variabel bebas mana yang 

mempengaruhi variabel terikat. Di antara variabel independen terdapat 

kolerasi mendekati +1 atau -1 maka diartikan persamaan regresi tidak 

akurat digunakan dalam persamaan. 

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, Nugroho menyatakan 

jika variance inflation factor (VIF) tidak lebih dari 10 maka model 

terbebas dari multikolinieritas. 

 

Tabel 4.9 

Coeffisients 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Upah Islami .965 1.036 

Jaminan Sosial .965 1.036 

a. Dependent Variable: Produktivitas karyawan 

 



 
 

Berdasarkan coeffisients diatas diketahui bahwa nilai VIF adalah 

1,036 (variabel upah islami), 1,036 (variabel jaminan sosial). Hasil ini 

berarti variabel terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas, karena 

hasilnya lebih kecil dari 10. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu 

model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak 

terdapat heteroskedastisitas apabila: 

1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola 

2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 

0 

3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.8 

Scatterplot 

 
 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

heteroskedastisitas karena titik- titik data menyebar di atas dan di bawah 

angka nol (0).  

3) Uji Autokorelasi  

Tabel 4.10 

Model Summary 

Model Summary
b
 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .701
a
 .491 .465 1.739 1.661 

a. Predictors: (Constant), Jaminan sosial, Upah islami   

b. Dependent Variable: Produktivitas karyawan  



 
 

Nilai Durbin Watson pada Model Summary adalah sebesar 1, 661. 

Jadi karena 1,65 < 1,661 <2,35 maka tidak ada Autokorelasi.  

d. Analisis Regresi Berganda  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.387 2.913  8.028 .000 

Upah islami  .429 .070 .706 6.146 .000 

Jaminan sosial -.149 .074 -.232 -2.016 .051 

a. Dependent Variable: Produktivitas karyawan    

 

Berdasarkan tabel Coefficient diatas digunakan untuk 

menggambarkan persamaan  Reggresi berikut ini 

Y = 23,387 + 0,429X₁ + 0,149X₂ atau Produktivitas karyawan = 

23,384 + 0,429 (upah islami) + 0, 149 (jaminan sosial).  

Keterangan: 

1) Konstanta sebesar 23,387 menyatakan bahwa jika variabel upah 

islami, jaminan sosial dan produktifitas karyawan, dalam keadaan 

konsta/tetap  maka produktifitas karyawan sebesar 23,387.  

2) Koefsien regresi    sebesar 0,429 menyatakan bahwa setiap 

kenaikan 1 satuan upah islami akan menurunkan produktifitas 

karyawan sebesar 0,429 satuan. Dan sebaliknya, jika upah islami 

turun sebesar 1 satuan, maka produktifitas karyawan juga 



 
 

diprediksi mengalami peningkatan sebesar 0,429 satuan dengan 

anggapan    tetap. 

3) Koefisen regresi    sebesar 0,149  menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 satuan jaminan soaial akan meningkatkan 

produktifitas karyawan sebesar 0,149 satuan. Dan sebaliknya jika 

jaminan sosial turun sebesar 1 satuan, maka produktifitas karyawan 

juga diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,149 satuan dengan 

anggapan    tetap. 

e. Uji Hipotesis  

1) Uji t (t- test) 

Tabel 4.12 

Uji T-test 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.387 2.913  8.028 .000 

Upah islami  .429 .070 .706 6.146 .000 

Jaminan sosial -.149 .074 -.232 -2.016 .051 

a. Dependent Variable: Produktivitas 

karyawan 

   

 

a . Variabel Upah Islami dengan hipotesisnya  adalah sebagai berikut: 

   = Diduga  berpengaruh tapi tidak signifikan antara Upah Islami 

terhadap Produktifitas Karyawan pada  CV.Eka Karya Mandiri Ngunut, 

Tulungagung.  



 
 

   = Diduga berpengaruh dan signifikan antara upah islami terhadap  

Produktifitas karyawan pada CV. Eka Karya Mandiri Ngunut, 

Tulungagung.  

(1) Cara pertama: 

Dalam tabel Coefficients diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 

dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 5%) 0,05 maka : Sig. > α = 

0,000 > 0,05 jadi   ditolak  Ha diterima sehingga upah islami 

berpengaruh dan  signifikan secara statistik pada  5% terhadap 

Produktifitas Karyawan CV.Eka Karya Mandiri Ngunut, Tulungagung. 

(2)  Cara kedua: 

Jika        <          = 6,146 < 1,674 maka   ditolak    diterima 

sehingga upah islami berpengaruh dan signifikan secara statistik pada 

 5% terhadap produktifitas karyawan CV.Eka Karya Mandri 

Ngunut,Tulungagung.  

a. Variabel Jaminan Sosial dengan Hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

   = Diduga berpengaruh tetapi tidak signifikan antara jaminan 

sosial terhadap Produktifitas Karyawan CV.Eka Karya Mandiri 

Ngunut,Tulungagung.   

Ha=  Diduga berpengaruh dan signifikan antara jaminan sosial 

terhadap produktifitas karyawan CV.Eka Karya Mandiri Ngunut, 

Tulungagung.  

 



 
 

(1)  Cara pertama: 

Dalam tabel Coefficients diperoleh nilai Sig. sebesar 0,051 

dibandingkan dengan taraf signifikansi (α = 5%) 0,05 maka : Sig. < α = 

0,000 < 0,05 jadi    diterima   ditolak sehingga jaminan sosial 

berpengaruh dan tidak signifikan secara statistik pada  5% terhadap 

produktifitas karyawan CV.Eka Karya Mandiri Ngunut, Tulungagung.   

(2)  Cara kedua: 

Jika        >        -2,016> 1,674 maka maka   ditolak    diterima 

sehingga jaminan sosial berpengaruh dan signifikan secara statistik 

pada  5% terhadap produktifitas karyawan CV.Eka Karya Mandiri 

Ngunut, Tulungagung.  

2) Uji F  

Uji F digunakan menguji hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen secara bersama-sama.  

Tabel 4.13 

Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 116.538 2 58.269 19.278 .000
a
 

Residual 120.903 40 3.023   

Total 237.442 42    

a. Predictors: (Constant), Jaminan sosial, Upah islami   

b. Dependent Variable: Produktivitas karyawan    

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai         sebesar 19,278 dengan 

tingkat signifikansi (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 (dalam kasus ini 



 
 

menggunakan taraf signifikansi atau   =0,05), maka model regresi bisa 

dipakai untuk memprediksi produktifitas karyawan  . Output ini 

digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

   = Diduga berpengaruh tetapi tidak signifikan antara upah islami 

dan jaminan sosial terhadap produktifitas karyawan CV.Eka Karya 

Mandiri Ngunut, Tulungagung.  

Ha= Diduga berpengaruh dan signifikan antara upah islami dan 

jaminan sosial terhadap produktifitas karyawan CV.Eka Karya Mandiri 

Ngunut, Tulungagung. 

(1)  Cara pertama: 

Berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa sig adalah 0,000 maka 

0,000 < 0,05 jadi    ditolak   diterima yang artinyaupah islami , dan 

jaminan sosial  secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan secara 

statistik pada   5% terhadap produktifitas karyawan pada CV.Eka Karya 

Mandiri Ngunut, Tulungagung.  

(2) Cara kedua: 

Jika       >        19,278 > 2,78 maka   ditolak     diterimayang 

artinya upah islami dan jaminan sosial secara bersama-sama berpengaruh 

dan signifikan secara statistik pada   5% terhadap produktifitas 

karyawan CV.Eka Karya Mandiri Ngunut, Tulungagung.  

 

 

 



 
 

 

f. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.14 

Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary
b
 

Mod

el R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .701
a
 .491 .465 1.739 1.661 

a. Predictors: (Constant), Jaminan sosial, Upah islami   

b. Dependent Variable: Produktivitas karyawan 

 

 

 

Pada tabel diatas terlihat bahwa angka R Square sebesar 0,491. 

Nilai R Square berkisar antara 0 sampai 1. Nuggroho menyatakan, untuk 

regresi linier berganda sebaiknya menggunakan R Square yang sudah 

disesuaikan atau tertulis Adjusted R Square,karena disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen yang digunakan.  Jadi Adjusted R Square 

adalah 0,465 ini berarti variabel upah islami (X1), jaminan sosial (X2), 

mempengaruhi produktifits karyawan sebesar 42,5% sedangkan sisanya 

sebesar 57,5% dipengaruhi oleh variabel lain seperti motivasi dan 

pelatihan kerja
5
 

 

 

 

                                                           
5
 Nyowani Tri Whyuni, Pengaruh Motivasi dan pelatihan Kerja terhadap kinerja karyawan 

pada BPRS Karya Mugi Sentosa Trenggalek dan BPRS Tanmiya Artha 

kediri,(Tulungagung:Skripsi Tidak diterbitkan,2014), hal. 137-138 


