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BAB V 

PEMBAHASAN 

Setelah peneliti melakukan penelitian langsung dengan menyebar angket yang 

diajukan kepada tenaga kerja industri kendang jimbe kelurahan Tanggung Kota Blitar. 

Kemudian peneliti mengolah data hasil jawaban angket yang telah diisi oleh responden. 

Dalam pengolahan data hasil jawaban angket tersebut peneliti menggunakan aplikasi 

IBM SPSS 22.0, maka tujuan yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah untuk 

menjelaskan : 

A. Pengaruh Upah Sumber Daya Insani Terhadap Perkembangan 

Sentra Industri Kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar  

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa upah 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan sentra 

industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar. Dari hasil perhitungan koefisien 

regresi diperoleh setiap kenaikan satu satuan unit pada variabel upah sumber daya 

insani, akan menaikkan variabel perkembangan sentra industri kendang jimbe 

Kepanjenkidul Kota Blitar dan sebaliknya jika variabel upah sumber daya insani 

mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel perkembangan sentra industri 

kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar mengalami penurunan, yang 

menunjukkan bahwa upah sumber daya insani terhadap perkembangan sentra 

industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar berpengaruh positif dan variabel 

upah sumber daya insnai secara parsial berpengaruh terhadap perkembangan sentra 

industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar yang menunjukkan bahwa 
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variabel upah sumber daya insani berpengaruh sigifikan terhadap sentra industri 

kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar. 

Hasil penelitian pengaruh upah tenaga kerja terhadap perkembangan industri 

kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar tidak mendukung secara konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih WL, dengan judul “Pengaruh Upah, 

Tingkat Pendidikan, dan Teknologi Terhadap Perkembangan Industri Kecap Di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2011”. Yang menyatakan bahwa upah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Industri Kecap di Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. Hal yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian ini terletak pada obyek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu objek yang 

diteliti tenaga kerja pada industri kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati , 

sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini tenaga kerja pada sentra industri 

kendang jimbe kelurahan Tanggung Kota Blitar. 

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan  Sapiudin Shidiq 

dalam bukunya Fiqih Muamalah upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas 

pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam 

bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).64 

Berdasarkan hasil penelitian, upah memiliki pengaruh karena dengan pemberian 

upah yang sesuai dengan hasil produksi yang dilakukan dan upah yang diberikan 

menurut sumber daya insani yang bekerja pada sentra industri industri kendang 

jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar diberikan secara adil dan layak sehingga sumber 
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daya insani memiliki motivasi atau semangat bekerja maka akan mempengaruhi dari 

perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar Karena 

upah yang diberikan berdasarkan jumlah kendang jimbe yang dihasilkan oleh 

sumber daya insani dan pengupahan dilakukan secara adil dan layak. 

B. Pengaruh Produktivitas Sumber Daya Insani Terhadap Perkembangan Sentra 

Industri Kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa produktivitas 

tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perkembangan sentra industri kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar. Dari hasil 

perhitungan koefisien regresi diperoleh setiap kenaikan satu satuan unit pada 

variabel produktivitas sumber daya insani, akan menaikkan variabel industri 

kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar dan sebaliknya jika variabel produktivitas 

sumber daya insani mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel 

perkembangan industri kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar mengalami 

penurunan, yang menunjukkan bahwa variabel produktivitas sumber daya insani 

terhadap perkembangan industri kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar 

berpengaruh positif dan variabel produktivitas sumber daya insani secara parsial 

berpengaruh terhadap perkembangan industri kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota 

Blitar, yang menunjukkan bahwa variabel produktivitas sumber daya insani 

berpengaruh sigifikan terhadap perkembangan industri kendang Jimbe 

Kepanjenkidul Kota Blitar. 

Hasil penelitian pengaruh produktivitas sumber daya insani terhadap 

perkembangan industri kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar mendukung 
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secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Emilda Faisal Arif yng 

berjudul “Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja  terhadap Kinerja Industri Kecil 

Kerajinan Mebel di Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember 

2013”. Yang menyatakan bahwa Produktivitas berpengaruh positif terhadap 

perkembangan Kinerja Industri Kecil Kerajinan Mebel di Desa Tamansari 

Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Dalam proses produksi produktivitas 

tenaga kerja sangat diperlukan karena ketepatan dan kecepatan tenaga kerja dalam 

menghasilkan produk dapat mempengaruhi hasil produksi. 

Dalam jurnal M.Fachrul Lubis  menyatakan bahwa produktivitas sumber 

daya insani merupakan gambaran kemampuan pekerja dalam menghasilkan output. 

Produktivitas yang harus dicapai tidak hanya berfokus pada kehidupan duniawi saja, 

tetapi juga untuk kehidupan akhirat seperti menjalankan ibadah shalat, puasa, dzikir, 

dan ibadah lainnya65  

Berdasarkan hasil penelitian pada sumber daya insani sentra industri 

kendang jimbe dapat diketahui sumber daya insani dapat menyelesaikan 

pekerjaanya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemilik (tepat waktu) dan 

apabila sedang banyak pesanan, sumber daya insani bekerja mulai pukul 07.00 

sampai 16.00 dengan waktu istrihat pukul 12.00 sampai 13.30 yang dimanfaatkan 

sumber daya insani untuk makan siang dan sholat. Sumber daya insani tetap bekerja 

pada hari libur atau lembur agar pekerjaan selesai tepat waktu. Satu orang mampu 

menghasilkan 4-10 kendang jimbe dalam sehari tergantung ukuran kendang yang 

dikerjakan dan usia dari sumber daya insani. Produktivitas sumber daya insani 
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memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sentra industri kendang jimbe 

Kepanjenkidul Kota Blitar, karena dengan produktivitas sumber daya insani yang 

baik maka produk yang diberikan pada konsumen memiliki kualitas yang baik dan 

ketepatan waktu pembuatan kendang jimbe sesuai dengan yang permintaan 

pemesan, sehingga akan meningkatkan jumlah pemesan. Dari fakta penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa produktivitas sumber daya insani merupakan faktor yang 

tidak terpisahkan dari berkembangnya sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul 

Kota Blitar. Karena besar kecilnya nilai signifikan produktivitas sumber daya insani 

akan berpengaruh terhadap meningkat tidaknya dari sentra industri kendang jimbe 

Kepanjenkidul Kota Blitar. Umumnya produktivitas sumber daya insani yang tinggi 

akan menghasilkan produk kendang jimbe lebih cepat dan proses pembuatan yang 

singkat. Semakin efisien waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pembuatan 

produk maka produk akan segera dapat dijual. Karena biasanya produk kendang 

jimbe akan diambil oleh pengepul untuk memenuhi permintaan lokal maupun 

mancanegara.  

 

C. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Insani Terhadap Perkembangan 

Sentra Industri Kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar  

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kualitas 

sumber daya insani secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar. Dari hasil 

perhitungan koefisien regresi diperoleh setiap kenaikan satu satuan unit pada 

variabel kualitas sumber daya insani, akan menaikkan variabel perkembangan sentra 
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industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar dan sebaliknya jika variabel 

kualitas sumber daya insani mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel 

perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar mengalami 

penurunan, yang menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya insani terhadap 

perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar 

berpengaruh positif dan variabel kualitas sumber daya insani secara parsial 

berpengaruh terhadap perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul 

Kota Blitar, yang menunjukkan bahwa variabel produktivitas sumber daya insani 

berpengaruh sigifikan terhadap perkembangan sentra industri kendang jimbe 

Kepanjenkidul Kota Blitar.  

Hasil penelitian pengaruh kualitas tenaga kerja terhadap perkembangan sentra 

industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar mendukung secara konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Duti Ariani dan A.A Ayu 

Surasmhiati yang berjudul “Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha 

dan Teknologi terhadap  Perkembangan UMKM di Jimbaran”. Yang menyatakan 

bahwa kualitas tenaga kerja berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM di 

Jimbaran. Kualitas tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap produk yang akan 

dihasilkan nantinya. 

Menurut Matunina ukuran kualitas tenaga kerja mengacu pada pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan seorang tenaga kerja dalam mencakup loyalitas, 

kedisiplinan, kerjasama dan tanggungjawab66 Berdasarkan hasil penelitian pada 

sumber daya insani sentra industri kendang jimbe dapat diketahui bahwa sumber 
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daya insani sangat terampil dalam mengerjakan produk misalnya pada proses 

painting dilakukan dengan teliti dan proses pemasangan tali yang dilakukan dengan 

tepat. Hal ini dapat meminimalisir produk yang cacat dan tidak layak jual. Sumber 

daya insani pada sentra industri kendang jimbe mayoritas sudah terampil dalam 

pembuatan produk kendang dan memilki kerjasama yang baik antar sumber daya 

insani. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahawa kualitas sumber 

daya insani memiliki pengaruh terhadap perkembangan sentra industri kendang 

jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar. Dengan sumber daya insani yang berkualitas, 

konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang telah dibayar. Untuk 

itu kualitas sumber daya insani perlu diperhatikan, karena kualitas sumber daya 

insani penentu produk kendang yang dihasilkan. 

D. Pengaruh Upah, Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja Terhadap 

Perkembangan Sentra Industri Kendang Jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar 

Dari hasil uji F yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa ada pengaruh 

secara simultan antara upah, produktivitas dan kualitas sumber daya insani terhadap 

perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar . Hal ini 

ditunjukkan dari hasil perhitungan koefisien regresi diperoleh setiap kenaikan satu 

satuan unit pada variabel upah, produktivitas dan kualitas sumber daya insani, akan 

menaikkan variabel perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul 

Kota Blitar dan sebaliknya jika variabel upah, produktivitas dan kualitas sumber 

daya insani mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel perkembangan 

sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar mengalami penurunan, 

yang menunjukkan bahwa variabel upah, produktivitas dan kualitas sumber daya 
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insani terhadap perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota 

Blitar berpengaruh positif dan variabel kualitas sumber daya insani secara simultan 

berpengaruh terhadap perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul 

Kota Blitar 

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arva Bhagas dengan judul “Pengaruh Modal, Teknologi, 

Produktivitas Tenaga Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Perkembangan 

UMKM di Kota Semarang”. Yang menyatakan bahwa semua variabel berpengaruh 

positif terhadap perkembangan UMKM di Kota Semarang. Dalam menciptakan 

perkembangan UMKM, maka penting bagi pemilik untuk mengetahui bahwa faktor 

tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Terutama tenaga 

kerja yang berkualitas dan terampil  

Menurut Hermen Malik dalam bukunyan Bangun Industri Desa Selamatkan 

Bangsa menyatakan bahwa tahap perkembangan sentra, menunjukkan tahapan 

perkembangan sebuah sentra, mulai dari terbentuk, tumbuh, berkembang, dan 

Evolusi67 Berdasarkan hasil penelitian yang berfokus pada upah, produktivitas dan 

kualitas sumber daya insani sentra industri kendang jimbe bahwa upah yang 

diberikan berdasarkan hasil produksi mampu memotivasi sumber daya insani untuk 

dapat menghasilkan produk secepat mungkin dengan keterampilan yang dimiliki, 

namun produktivitas dan kualitas sumber daya insani berbeda-beda dipengaruhi oleh 

usia dan jenis kelamin. Dalam penelitian ini menggunakan faktor upah, 

produktivitas dan kualitas sumber daya insani yang dapat dilihat secara simultan ada 
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pengaruh yang signifikan antara upah, produktivitas dan kualitas sumber daya insani 

terhadap perkembangan sentra industri kendang jimbe Kepanjenkidul Kota Blitar. 

 




