
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PT. TUNAS BARU LAMPUNG KEC. BANYUASIN I 

KAB. BANYUASIN  

 

3. 1 Sejarah Singkat PT. Tunas Baru Lampung  (TBL) Tbk.  

 PT. Tunas Baru Lampung  (TBL) didirikan tahun 1973, PT. Tunas Baru 

Lampung menjadi salah satu anggota kelompok usaha Sungai Budi yang dibentuk 

tahun 1974 dan menjadi salah satu perintis industri pertanian di Indonesia. 

Keterlibatan tersebut berasal dari keinginan mendukung kemajuan negara dan 

memanfaatkan keunggulan kompetitif indondonesia dibidang pertanian. Saat ini 

kelompok usaha Sungai Budi, merupakan salah satu pabrik dan industri butor 

pertanian terbesar di Indonesia berbasis konsumen. Anggota yang lain dalam 

kelompok usaha sungai budi ialah perusahaan publik PT. Budi Acid Jaya Tbk, 

pabrik tepung tapioka terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia. Sejak PT. 

Tunas Baru Lampung Tbk, Mulai Beroprasi dilampung pada awal 1970, perseroan 

telah berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar dan 

termurah. PT. Tunas Baru lampung Tbk Pertamakali terdaftar dalam bursa efek 

Indonesia tanggal 14 februari 2000. Pada tahun 2000 perseroan meningkatkan 

kapasitas pabrik penyulingan dan membangun pabrik CPO kedua di lampung, 

tahun 2004 memiliki pabrik ketiga dan pada saat ini perseroan sedang 

membangun pabrik CPO ke-4 di daerah banyuasin, sumatera selatan dengan 

kapasitas 2x45 ton/jam. 

 

 3.1.1  Organisasi dan struktur organisasi 
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 PT. Tunas Baru lampung memiliki beberapa divisi di wilayah banyuasin 

diantaranya :  Divisi sidomulyo ( SDM ), Rimbajaya Teluk Tenggirik, Sebokor, 

Cinta Manis Lama, Perambahan, Sebubus, Sungai Tunggak, dan Upang Jaya.  

 Organisasi PT. Tunas Baru Lampung Divisi Sidomulyo dipimpin oleh 

seorang estet manager yang membawahi asisten kepala ( Askep ), asisten 

perawatan, asisten panen, mandor panen,  mandor perawatan  dan buruh harian. 

 PT. Tunas Baru Lampung bertekad ingin meningkatkan produksi dan 

menjaga kualitas produk-produk perusahaan . sebagai tambahan untuk minyak 

goreng nabati, perusahaan juga memproduksi minyak kelapa, stearin, minyak 

sawit, minyak inti sawit dan produk lain seperti sabun krim, dan sabun cuci 

dengan memanfaatkan asam lemak, sebagai produk sampingan hasil pengelolahan 

CPO.  
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Bagan 3.1 

Struktur Organisai PT.Tunas Baru Lampung Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket :  

- Top Manajemen : Dewan Komisaris  

- Estate Manager Devisi : Direktur Utama 

- PC. HRD Manager : Kepala Cabang 

- Askep   : Asisten Kepala 

- Aslap   : Asisten Lapangan 

- M   : Mandor 

3.1.2 Visi Misi Dan Tujuan Perusahaan 

TOP MANAJEMEN  PC 

 PC.HRD MANAGER  

ESTATE 

 MANEGER  

DIVISI 

ASKEP 

ESTATE 

MANAGER 

DIVISI 

ESTATE  

MANAGER 

DIVISI 

ASKEP 

      ESTATE 

MANAGER  

        DIVISI 

       ESTATE  

MANAGER 

DIVISI 

A      ASKEP ASKEP   ASKEP 

      ASLAP       ASLAP         ASLAP        ASLAP       ASLAP 

 M

D 

 M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 



 

 

37 

 

1. Visi 

 Menjadi produsen minyak goreng nabati dan turunannya yang terintegrasi 

penuh dengan biaya produksi yang rendah dan ramah lingkungan  

2. Misi 

 Kekuatan Melalui integrasi . 

 

 3.1.3 Pengelolahan Sumberdaya 

 1. Bidang Tanaman  

     Luas areal tanaman kelapa sawit : 1,358,14 ha 

 2. Bidang teknik dan pengelolahan  

   Sekarang sedang dibangunnya pabrik CPO dengan kapasitas 2x45 ton/jam  

 

 3.1.4. Keadaan Iklim  

 Kondisi topografi datar sehingga berombak dan bergelombang. 

 Jenis tanah adalah tipe kandiudults 

 Ketinggian tempat 14 s/d 40 dpl dan suhu berkisar 24-29 derajat Celsius. 

 Curah hujan rata-rata 8 bulan dan kemarau 4 bulan. 

 

 

 

 

3.1.5 Bina Lingkungan  

1. Budaya Perusahaan 
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 Di PT. Tunas Baru Lampung Tbk, perseroan yakin telah memainkan 

peranya dalam memlihara lingkungan Negara kepulauan terbesar di dunia ini. 

Perseroan memanfaatkan hampir 100% hasil panen serta memastikan hasil ini 

tidak ada yang terbuang. Perseroan bahkan memanfaatkan tandan kosong 

sebagai pupuk dalam kegiatan mulching dan trenching. Perseroan menghargai 

linngkungan dan perupaya menjadikan praktek bisnis berwawasan lingkungan 

diseluruh aktivitas perseroan karna yakin hal tersebut dapat membantu 

generasi penerus untuk menjadikan dunia tempat yang lebih layak. 

 Dalam rangka menjalankan mengembangkan sumberdaya manusia secara 

berkelanjutan melalui program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan 

disetiap lini. Pelatihan dalam kelas dan saat bekerja dilakukan secara berkala 

diseluruh kegiatan oprasi perseroan. Perseroan berusaha memastikan agar 

karyawan memiliki keahlian, pengalaman dan latihan, guna member 

kontribusi efektif bagi keuntungan perseroan dan karyawan. 

2. Kerohanian. 

 Menyediakan sarana dan prasarana ibadah (  masjid ) disetiap divisi. 

3. Sarana Umum  

 Menyediakan sarana angkutan anak sekolah dan pekerja disekitar PT. 

Tunas Baru Lamung. 

 Membangun lapangan bola kaki di divisi sidomulyo 

 Membangun tempat air minum isi ulang di divisi sidomulyo 

4. Penduduk  
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 Secara umum penduduk disekitar perkebunan sebagai petani, pedagang 

dan buruh. Di samping itu juga ada juga yang sebagi pegawai negri. 

Sebagian besar buruh yang bekerja di PT. TBL  

   3.1.6 Bentuk Upah yang di berikan Perusahaan  

 Upah Harian  

 Upah Mingguan  

 Upah Borongan  

 Tunjangan  

 Premi, 

 Bonus  
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4.1.  Gambaran Karakteristik Responden   

Pada penelitian ini  menguraikan mengenai  Analisis pengaruh tingkat 

upah terhadap kinerja karyawan di Perkebunan Kelapa Sawit  PT. Tunas Baru 

Lampung Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin perspektif Ekonomi Islam. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan tingkat upah 

terhadap kinerja karyawan di Perkebunan kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung 

Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin dan untuk mengetahui apakah tingkat upah 

yang diberikan sesuai dengan dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian 

ini, menggunakan 179 orang karyawan  sebagai sampel penelitian yang diambil 

dari 1783 orang sebagai populasi.  

Karakteristik responden berguna untuk menguraikan deskripsi identitas 

responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan 

dengan karakteristik responden adalah memberikan gambaran yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini.  

 Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

kemudian dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, masa kerja, bagian 

jabatan dan besaran upah yang diterima karyawan. Untuk memperjelas 

karakteristik responden yang dimaksud, maka akan disajikan tabel mengenai data 

responden seperti yang akan  dijelaskan berikut ini : 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel IV.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis  Kelamin Frekuensi Persentase ( %  ) 



 

 

41 

 

Laki- Laki 141 78,8 % 

Perempuan 38 21,2 % 

Total 179 100 

Sumber: Data Primer. diolah. 2014 

Berdasarkan jenis kelamin, dari 179 responden, yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 141 orang ( 78,8% ) dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 38 orang ( 21,2% ), jadi distribusi responden yang terbanyak adalah 

laki-laki 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia  

Tabel IV.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Umur Frekuensi Persentase 

17  – 25 Tahun 40 22,3% 

25 – 40 Tahun  109 60,9% 

40 – 60 Tahun  30 16,8% 

Total  179 100 

 Sumber: Data Primer. Diolah. 2014 

 Berdasarkan Usia dari 179 responden, yang memiliki usia 17- 25 tahun 

sebanyak 40 orang, dengan frekuensi (  22,3 %  ), usia 25-40 tahun sebanyak 109 

orang ( 60,9% ) usia 40-60 tahun 30 orang ( 16,8% ), jadi distribusi responden 

usia terbanyak  adalah 25-40 tahun.  

3. Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja  

Tabel IV.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja 
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Masa Kerja  Frekuensi Persentase 

1-4 tahun 104 58,1% 

4-7 Tahun  75 41,9% 

Total 179 100 

  Sumber: Data Primer. Diolah. 2014 

  Berdasarkan masa kerja dari 179 orang responden yang memiliki masa 

kerja 1-4 tahun sebanyak 104 orang ( 58,1% ), masa kerja 4-7 tahun sebanyak 75 

orang ( 41,9% ). Jadi distribusi masa kerja yang terbanyak usia 1-4 tahun masa 

kerja. 

4. Distribusi Berdasarkan Bagian Jabatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.4 

Distribusi Berdasarkan Bagian Jabatan 

 Bagian jabatan  Frekuensi  Persentase ( % ) 

 Asisten kepala 2 1.1% 

Asisten lapangan 5 2.8% 

Mandor 10 5.6% 
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Administrasi 6 3.4% 

Supir truk 10 5.6% 

Oprator traktor 3 1.7% 

Mekanik 5 2.8% 

Satpam 19 10.6% 

Tenaga panen 56 31.3% 

Tenaga perawatan 45 25.1% 

Tenaga umum 14 7.8% 

Oprator alat berat 2 1.1% 

Qualiti control 2 1.1% 

Total 179 100. 

Sumber: Data Primer. Diolah. 2014 

 
  Berdasarkan distribusi bagian jabatan dari 179 orang responden sebagi 

asisten kepala berjumlah 2 orang (1,1%) sebagai asisten lapangan berjumlah 5 

orang (2,8%) sebagai mandor berjumlah 10 orang (5,6%) sebagai administrasi 

berjumlah 6 orang (3,4%) sebagai supir truk berjumlah 10 orang (5,6%) sebagai 

oprator traktor berjum 3 orang (2,7%) sebagai mekanik berjumlah 5 orang (2,8%) 

sebagai satpam berjumlah 19 orang (10,6%) sebagai tenaga panen berjumlah 56 

orang (31,3%) sebagai tenaga perawatan berjumlah 45 orang (25,1%) sebagai 

tenaga umum berjumlah  14 orang (7,8%) sebagai oprator alat berat berjumlah  2 

orang (2,1%) dan sebagi Quali control berjumlah 2 orang (2,1%) jadi distribusi 

berdasarkan bagian dan jabatan yang terbanyak adalah di bagian tenaga panen 

dikarnakan perkebunan Kelapa sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec.Banyuasin I 

Kab. Banyuasin saat ini ada pada produksi Panen yang sangat tinggi. 
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5. Distribusi Berdasarkan Besaran Upah yang diterima Karyawan  

Tabel IV.5 

Distribusi Berdasarkan Besaran Upah yang diterima Karyawan 

 Besaran Upah  Frekuensi Persentase ( % ) 

 Rp 1.000.000 s/d 1.500.000 52 29.1% 

Rp 1.500.000 s/d 3.000.000 123 68.7% 

Rp 3.000.000 s/d 4.500.000 4 2.2% 

Total 179 100. 

Sumber: Data Primer Diolah. 2014 
 

  Berdasarkan distribusi besaran upah yang diterima karyawan dapat kita 

lihat  menunjukan pada kisaran Rp1.000.000 s/d Rp1.500.000 sebanyak 52 orang 

(29,1%) selanjutnya pada kisaran Rp1.500.000 s/d Rp3.000.000 sebanyak 123 

orang (68,7%) sedangkan pada kisaran Rp 3.000.000 s/d Rp 4.500.000 sebanyak 4 

orang  (2,2%) jadi distribusi berdasarkan besaran upah yang diterima oleh 

karyawan yang terbanyak  adalah terletak pada kisaran Rp 1.500.000 s/d Rp 

3.000.000. artinya, perusahaan telah sesuai dengan setandar UMP yang telah  

ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp 1.630.000/ bulan  pada tahun 2014 

ini.  

 

4.2 Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perkebunan 

Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec.BanyuasinI 

Kab.Banyuasin.  

   Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis lakukan terhadap karyawan di 

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec.Banyuas.Banyuasin di 
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dapat sebanyak 179 orang responden dari total populasi sebanyak 1783 orang. 

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian (Haryanto, 2008: 24). 

Penelitian ini digunakan dengan menggunakan penelitian populasi.populasi dapat 

di gunakan dan diteliti apabila telah dijadikan sampel. 

  Sampel diambil pada saat melakukan penelitian terhadap karyawan di 

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec.BanyuasinI 

Kab.Banyuasin. sebanyak 179 orang buruh laki-laki dan perempuan.  Sampel di 

ambil dengan cara melihat item perjabatan  dan perdivisi, masing-masing divisi 

akan di ambil sampel dari total populasinya, (yang dapat mewakili) hal ini dapat 

di liaat pada tabel cara pengambilan sampel sebagi berikut: 

 

 

 

 

Tabel IV.6 

              Tabel  sampel 

No. JABATAN DIVISI 

SDM SBKR TLGG PRMBH R.JAYA CML TOTAL 

1. Askep 1 - - - - 1 2 

2.. Aslap 1 1 1 - - 1 5 

3. Mandor 2 2 2 1 1 1 10 
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4. ADM 1 1 1 1 1 - 5 

5. Supir truk 2 2 2 1 1 1 10 

6. OPrtor Traktor 1 1 - - - - 3 

7. Mekanik 5 - - - - - 5 

8. Satpam 5 3 3 3 3 3 20 

9. Tenaga Panen 10 10 10 10 10 10 60 

10. T. Perawatan 10 6 6 6 6 6 40 

11. T.Umum 5 2 2 2 2 2 15 

12. O.Alat Berat 1 1 - - - - 2 

13. QC 2 - - - - - 2 

 Jumlah 46 29 28 27 24 25 179 

 Sumber: Data Primer. Diolah. 2014 

  Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masing masih divisi memiliki jumlah 

sampel yang berbeda dari  divisi Sidomulyo (SDM) berjumlah 46 orang 

responden sebagi sampel, divisi Sebokor 29 orang sebagai sampel, divisi Teluk 

Tenggiri 28 orang sebagai sampel, divisi Perambahan 27 orang sebagai sampel 

divisi Rimba Jaya 24 orang sebagai sampel, dan divisi Cintamanis Lama (CML)  

berjumlah 25 orang sebagai sampel. Jadi jumlah total  kesuluruhan sampel  

berjumlah 179 orang sampel.  

  Kemudian mengenai pertanyaan yang diajukan kepada responden 

sebanyak 20 pertanyaan, yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai tingkat upah  

(Variabel X) dan 10 pertanyaan mengenai kinerja karyawan (Variabel Y).  
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  Berikut ini adalah tabel-tabel hasil jawaban responden yang berjumlah 179 

orang dari penyebaran kuesioner tingkat upah (Variabel X) sebanyak 10 

pertanyaan mengenai upah. Dan 10 pertanyaan mengenai kinerja karyawan 

(Variabel Y). 

 
4.3.1 10 Tabel-Tabel Jawaban Pertantyaan Mengenai Tingkat Upah  

 
 

Tabel IV.7 
 

Pemberian upah disesuaikan dengan standar yang ditentukan. 
 

 Jawaban Fekuensi % 

 Tidak Setuju 2 1.1% 

Netral  6 3.4% 

Setuju 100 55.9% 

Sangat Setuju 71 39.7% 

Total 179 100. 

  Sumber:Data Primer diolah, 2014 
 Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui bahwa  1,1%  karyawan 

menjawab tidak setuju, 3,4%  karyawan menjawab netral 55,9% karyawan 

menjawab setuju 39,7% buruh menjawab sangat setuju. Ini menunjukan bahwa 

pemberian upah sesuai dengan standar yang ditentukan atau sesui dengan UMR 

saat ini. 

 

Tabel IV.8 

Sistem  pengupahan yang digunakan oleh perusahaan harus terbuka. 

 Jawaban Frekuensi % 

 Netral 1 .6% 
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Setuju 92 51.4% 

Sangat Setu 86 48.0% 

Total 179 100. 

 Sumber: Data primer diolah, 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 0,6% karyawan menjawab 

netral, 51,4% karyawan menjawab setuju 48,0% buruh menjawab sangat setuju. 

Ini menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa system 

pengupahan yang digunakan oleh perusahaan jelas terbuka dan transparan. 

 

 

 

 

 

Tabel IV.9 

Perusahaan menggunakan prosedur pembayaran upah yang baik 
 

 Jawaban Frekuensi % 

 Tidak setuju 6 3.4% 

Netral 3 1.7% 

Setuju 104 58.1% 

Sangat setuju 66 36.9% 

Total 179 100.0 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

  
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 3,4% karyawan menjawab 

tidak setuju, 1,7% karyawan menjawab netral 58,1% karyawan menjawab setuju 
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36,9% karyawan menjawab sangat setuju. Ini menunjukan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan bahwa perusahaan menggunakan prosedur pembayaran 

upah yang baik dan benar. 

Tabel IV.10 

Upah yang diberikan perusahaan sesuai kinerja yang telah saudara berikan. 
 

 Jawaban Frekuensi % 

 Sangat tidak setuju 5 2.8% 

Tidak setuju 7 3.9% 

Netral 5 2.8% 

Setuju 114 63.7% 

Sangat setuju 48 26.8% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data Primer diolah,2014 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 2,8% responden menjawab 

sangat tidak setuju, 3,9%  responden menjawab tidak setuju 2,8% responden 

menjawab netral 63,7% responden menjawab setuju dan 26,8% responden 

menjawab sangat setuju. Dapat kita lihat pada jawaban responden rata-rata 

menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan upah yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan kinerja yang telah karyawan berikan. 

 

Tabel IV.11 

Pemberian upah sesuai dengan hasil produksi perusahaan. 

 Jawaban Frequency % 

 Sangat tidak setuju 4 2.2% 

Tidak setuju 12 6.7% 

Netral 18 10.1% 
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Setuju 96 53.6% 

Sangat setuju 49 27.4% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 2,2% responden menjawab 

sangat tidak setuju, 6,7%  responden menjawab tidak setuju 10,1% responden 

menjawab netral 53,6% responden menjawab setuju dan 27,4% responden 

menjawab sangat setuju. Dapat kita lihat pada jawaban responden rata-rata 

menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan pemberian upah sesuai 

dengan hasil produksi perusahaan. 

Tabel IV.12 

Hasil kerja yang dilakukan sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan. 

 Jawaban  Frekuensi % 

 Tidak setuju 6 3.4% 

Netral 13 7.3% 

Setuju 119 66.5% 

Sangat setuju 41 22.9% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 3,4%, responden menjawab netral 7,3% responden menjawab setuju dan 

66,5% responden menjawab sangat setuju 22,9%. Dapat kita lihat pada jawaban 

responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan hasil 

kerja sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan. 
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Tabel IV. 13 

Pemberian upah disesuikan dengan pengalaman bekerja diperusahaan. 

 Jawaban Frekuensi % 

 Sangat tidak setuju 5 2.8% 

Tidak Setuju 12 6.7% 

Netral 24 13.4% 

Setuju 86 48.0% 

Sangat setuju 52 29.1% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data Primer diolah, 2014 

 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 2,8% responden menjawab 

sangat tidak setuju, 6,7%  responden menjawab tidak setuju 13,4% responden 

menjawab netral 48,0% responden menjawab setuju dan 29,1% responden 

menjawab sangat setuju. Dapat kita lihat pada jawaban responden rata-rata 

menjawab setuju dan itu artinya  buruh menyatakan pemberian upah sesui dengan 

pengalaman bekerja di perusahaan. 

Tabel IV.14 

Pemberian Upah  Sesuai dengan jabatan anda ,selama bekerja diperusahaan. 

 Jawaban   
Frequency % 

 Sangat tidak setuju 3 1.75% 

Tidak setuju 10 5.6% 

Netral 15 8.4% 

Setuju  99 55.3% 

Sangat setuju  52 29.1% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2014 
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  Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 1,75% responden 

menjawab sangat tidak setuju, 5,6%  responden menjawab tidak setuju 8,4% 

responden menjawab netral 55,3% responden menjawab setuju dan 29,1% 

responden menjawab sangat setuju. Dapat kita lihat pada jawaban responden rata-

rata menjawab setuju dan itu artinya  buruh menyatakan pemberian upah sesui 

dengan jabatan Selama  bekerja di perusahaan. 

Tabel IV.15 

Pendapatan saudara yang diterima selama satu  bulan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
 

 Jawaban Frekuensi % 

 Sangat tidak setuju 9 5.0% 

Tidak setuju 18 10.1% 

Netral  31 17.3% 

Setuju  79 44.1% 

Sangat  setuju 42 23.5% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 5,0% responden menjawab 

sangat tidak setuju, 10,1%  responden menjawab tidak setuju 17,3% responden 

menjawab netral 44,1% responden menjawab setuju dan 23,5% responden 

menjawab sangat setuju. Dapat kita lihat pada jawaban responden rata-rata 

menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan bahwa pendapatan yang 

diterima oleh karyawan selama satu bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 
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Tabel IV.16 

Upah rata-rata yang diterima karyawan akan dinaikan apabila 

 harga kebutuhan pokok naik 

 Jawaban Frekuensi % 

 Sangat tidak setuju 5 2.8% 

Tidak setuju 13 7.3% 

Netral 7 3.9% 

Setuju  64 35.8% 

Sangat setuju 90 50.3% 

Total 179 100.0 

 Sember: Data primer diolah, 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 5,8% responden menjawab 

sangat tidak setuju, 7,3%  responden menjawab tidak setuju 3,9% responden 

menjawab netral 35,8% responden menjawab setuju dan 50,3% responden 

menjawab sangat setuju. Dapat kita lihat pada jawaban responden rata-rata 

menjawab sangat  setuju dan itu artinya  buruh menyatakan bahwa upah rata-rata 

harus dinaikan apabila harga kebutuhan pokok naik. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  10 Tabel-Tabel Jawaban Mengenai Kinerja.   
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Tabel IV. 17 

 Selalu Berinisiatif dalam Menjalankan pekerjaan. 

 Jawaban Frekuensi % 

 Tidak setuju 1 0.6% 

Netral 5 2.8% 

Setuju 98 54.7% 

Sangat Stuju 75 41.9% 

Total 179 100.0 

 Sumber:Data Primer Diolah, 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 0,6%, responden menjawab netral 2,8% responden menjawab setuju dan 

54,7% responden menjawab sangat setuju 41,9%. Dapat kita lihat pada jawaban 

responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan 

mereka selalu berinisiatif dalam bekerja. 

Tabel IV.18 

Karyawan selalu teliti dalam melakukan tugas pekerjaanya. 

 Jawaban Frekuensi % 

 Tidak setuju 1 0.6% 

Netral 1  0.6% 

Setuju  110 61.5% 

Sangat setuju 67 37.4% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah, 2014 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 6%, responden menjawab netral 6% responden menjawab setuju dan 61,5% 

responden menjawab sangat setuju 37,4,%. Dapat kita lihat pada jawaban 
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responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan 

mereka selalu teliti dalam melakukan tugas pekerjaan. 

Tabel IV.19 

Karyawan Mampu memahami dan menguasai tugas-tugas yang diberikan 

perusahaan 

 Jawaban 
Frequency % 

 Tidak setuju 2 1.1% 

Netral 5 2.8% 

Setuju 111 62.0% 

Sangat setuju 61 34.1% 

Total 179 100.0 

  Sumber: Data primer diolah,2014 
 

 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 1,1%, responden menjawab netral 2,8% responden menjawab setuju dan 

62,0% responden menjawab sangat setuju 34,1,%. Dapat kita lihat pada jawaban 

responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan 

mereka mampu memahami dan menguasai tugas-tugas yang diberikan oleh 

perusahaan. 

 

 

Tabel IV.20 

Pekerjaan saya selalu selesai tepat waktu. 

 Jawaban Frequency % 

 Tidak setuju 5 2.8% 
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netral 22 12.3% 

Setuju  104 58.1% 

Sangat setuju 48 26.8% 

Total 179 100.0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Pada tabel  jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 2,8%, responden menjawab netral 12,3% responden menjawab setuju dan 

58,1% responden menjawab sangat setuju 26,8,%. Dapat kita lihat pada jawaban 

responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan 

mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. 

Tabel IV.21 

Karyawan bertanggung jawab terhadap pekerjaanya 

 Jawaban Frequency % 

 Sangat tidak setuju 1 0.6% 

Netral 7 3.9% 

Setuju 111 62.0% 

Sangat setuju 60 33.5% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah 2014 

 
Pada tabel  jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab Sangat 

tidak setuju 0,6%, responden menjawab netral 3,9% responden menjawab setuju 

dan 62,0% responden menjawab sangat setuju 33,5%. Dapat kita lihat pada 

jawaban responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan 

menyatakan mereka mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. 

Tabel IV.22 
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Target kerja selalu terpenuhi. 

 

 Jawaban  Frequency % 

 Netral 18 10.1% 

setuju 113 63.1% 

Sangat setuju 48 26.8% 

Total 179 100.0 

    Sumber: Data primer diolah 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa 10,1% karyawan menjawab 

netral, 63,1% karyawan menjawab setuju 26,8% karyawan menjawab sangat 

setuju. Ini menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa target 

kerja selalu terpenuhi. 

 

 

 

 

 

Tabel IV.23 

Saya merasa cocok dengan pekerjaan saya karena sesuai dengan 

kemampuan. 

 Jawaban Frequency % 

 Tidak setuju 3 1.7% 

Netral 8 4.5% 

Setuju 99 55.3% 

Sangat setuju 68 38.0% 
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 Jawaban Frequency % 

 Tidak setuju 3 1.7% 

Netral 8 4.5% 

Setuju 99 55.3% 

Sangat setuju 68 38.0% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah,2014 
 

 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 1,7%, responden menjawab netral 4,5% responden menjawab setuju dan 

55,3% responden menjawab sangat setuju 38,0%. Dapat kita lihat pada jawaban 

responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan 

mereka merasa cocok dengan pekerjaan yang mereka kerjakan di perusahaan. 

Tabel IV. 24 

Pengetahuan dan keahlian merupakan modal penting bagi para karyawan 

 Jawaban Frequency % 

 Tidak setuju 2 1.1% 

Netral 10 5.6% 

Setuju 107 59.8% 

Sangat setuju 60 33.5% 

Total 179 100.0 

   Sumber: Data primer diolah 2014 

 
 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 1,1%, responden menjawab netral 5,6% responden menjawab setuju dan 

59,8% responden menjawab sangat setuju 33,5%. Dapat kita lihat pada jawaban 
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responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan bahwa 

pengetahuan dan keahlian merupakan modal penting untuk bekerja. 

Tabel IV.25 

Terjadinya hubungan yang harmonis antara karyawan akan menghasilkan  

pekerjaan yang bagus. 

 Jawaban Frequency % 

 Sangat tidak setuju 1 0.6% 

Netral 4 2.2% 

Setuju 93 52.0% 

Sangat setuju 81 45.3% 

Total 179 100.0 

   Sumber: Data primer diolah 2014 
 

 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab sangat 

tidak setuju 0,6%, responden menjawab netral 2,2% responden menjawab setuju  

52,0% responden menjawab sangat setuju 45,3%. Dapat kita lihat pada jawaban 

responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan 

bahwaTerjadinya hubungan yang harmonis antara buruh akan menghasilkan  

pekerjaan yang bagus. 

Tabel IV.26 

Bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik setiap pekerjaan. 

 Jawaban Frequency % 

 Tidak setuju 1 0.6% 

Netral 4 2.2% 

Setuju 90 50.3% 
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Sangat setuju 84 46.9% 

Total 179 100.0 

 Sumber: Data primer diolah 2014 
 

 Berdasarkan jawaban diatas diketahui bahwa responden menjawab tidak 

setuju 0,6%, responden menjawab netral 2,2% responden menjawab setuju dan 

50,3% responden menjawab sangat setuju 46,9%. Dapat kita lihat pada jawaban 

responden rata-rata menjawab setuju dan itu artinya  karyawan menyatakan bahwa 

karyawan selalu bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. 

 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuranya, uji validasi atau 

validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrument konsep 

yang seharusnya diukur (Syaifudin azwar, 1997: 04)  

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali 

atau lebih (Azwar,1999). Reliabilitas juga dapat berarti indeks yang menunjukan 

sejauh mana alat pengukur dapat menunjukan dapat dipercaya atau tidak. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat konsistensi alat kur. 

Sebuah instrument penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan mampu mengungkap data yang diteliti secara tepat ancok 

( dinul Alfian Akbar, 2002: 49), menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah 

variabel yang diuji valid atau tidak, hasil korelasi dibandingkan dengan angka 
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kritik tabel korelasi dengan tingkat signifikasi 1%,5% atau 10 % jika angka 

korelasi perhitungan lebih besar dibandingkan dengan angka kritik maka item 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan signifikasi.  Begitu pula sebaliknya jika 

angka korelasi hasil perhitungan lebih kecil dibandingkan dengan angka kritik 

maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid atau siknifikan. Dan tidak 

dapat digunakan dalam analisis. Nurul Hikmah (Dinul Alfian Akbar, 2002: 49) 

menyatakan bahwa jika r hasil (Corrected item totalncorrelation (CI-TC) pada 

output SPSS) bernilai positif serta r hasil > r tabel maka butir atau variabel 

tersebut valid. 

Uji reliabilitas instrument dapat dilihat besarnya nilai Cronbach Alpha 

pada masing-masing variabel. Cronbach alpha digunakan untuk mengetahui 

reliabilitas konsisten inter item, atau untuk menguji konsistenan responden dalam 

merespon dalam merespon seluruh item.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

dengan tingkat signifikasi 10% atau 0,1  besaranya nilai r tabel untuk n= 179 ini 

berarti nilai lebih dekat dengan anggka 200 maka dapat di lihat pada r tabel pada 

posisi angka 0,181 sebelum mendapatkan hasil uji validasi dan reliabilitas, 

langkah yang diambil dalam penjumlahan pembuatan tabulasi dari skor jawaban 

masing-masing responden dapat dilihat dari  tabel hasil jawaban kuesioner 

Tingkat upah (variabel X) dan Kinerja buruh (variabel Y) sebagai berikut:  

4.4.1 Uji Validitas  

Tabel IV. 27 

Uji Validitas Butir (Independent) 
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Variabel Item CI-TC r tabel Status 

Variabel Tingkat  

Upah 

X1 0.285 0,181 Valid 

X2 0.405 0,181 Valid 

X3 0.573 0,181 Valid 

X4 0.677 0,181 Valid 

X5 0.483 0,181 Valid 

X6 0.469 0,181 Valid 

X7 0.601 0,181 Valid 

X8 0.699 0,181 Valid 

X9 0.662 0,181 Valid 

X10 0.535 0,181 Valid 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2014 
Keterangan:  CI-TC: Corrected Item-Total Correlation 

 

 

 

 

Tabel IV. 28 

Uji Validitas Butir (Dependent) 

Variabel Item CI-TC r tabel Status 

 Variabel  Kinerja 

Karyawan 

Y1 0.518 0,181 Valid 

Y2 0.601 0,181 Valid 

Y3 0.580 0,181 Valid 

Y4 0.614 0,181 Valid 

Y5 0.707 0,181 Valid 

Y6 0.663 0,181 Valid 

Y7 0.595 0,181 Valid 
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Y8 0.549 0,181 Valid 

Y9 0.619 0,181 Valid 

Y10 0.637 0,181 Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2014 

Keterangan :CI-TC: Corrected Item-Total Correlation 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kuesioner yang digunakan 

untuk mengukur variabel-variabel tingkat upah  sebagai variabel X dan kinerja 

karyawan  sebagai variabel Y, dapat dinyatakan valid. Validitas kuesioner 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi (r hitung atau CI-TC) lebih besar dari r 

hitung untuk n=179 yaitu 0,181 dengan tingkat signifikan 10%. 

 

 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah 

instrument, jadi reliabilitas menunjukkan apakah instrument tersebut secara 

konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang diukur pada 

waktu yang berlainan (Siswoyo,2004:195). Uji reliabilitas atau uji konsistensi 

suatu item pertanyaan dengan membandingkan antara nilai cronbach’s alpha dan 

taraf keyakinan (coefficients of confidance = CC) dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

5 Jika CC < cronbach’s alpha, item pertanyaan reliabel (konsisten) 

6 Jika CC > cronbach’s alpha, item pertanyaan tidak reliabel (tidak konsisten) 
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Suatu variabel dapat dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 

0,60. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.29 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel  

Cronbach’s 

Alpha 

Status 

VAriabel Tingkat Upah  0.733 Reliabel 

Variabel Kinerja Karyawan 0.738 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah,2014 

 Berdasarkan tabel reliabilitas di atas, maka konsistensi alat ukur berada 

diposisi 0,60 dapat diterima. Dengan Cronbach’s Alpha untuk variabel Tingkat 

Upah (X) sebesar 0,733 dan variabel Kinerja Karyawan (Y) sebesar 0,738. 

Dengan demikian seluruh item pertanyaan pada kuesioner penelitian ini dapat 

dinyatakan reliabel. 

 

4.5  Analisis Regresi 

 Digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X (Tingkat upah) 

dan variabel Y (Kinerja karyawan), maka digunakan model umum persamaan 

regresi linier, yakni : 

 Persamaan regresi 

  

 Keterangan : 

Y = a + bX 
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 Y = Produktivitas kerja karyawan                  b = slope atau Koefisien 

regresi 

 X = Upah 

 a  = intersep  

 Nilai t tabel yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

upah dan kinerja karyawan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru 

Lampung Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin yaitu sebesar. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33.043 2.332  14.167 .000 

UPAH .235 .056 .299 4.168 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA    

 Coefficients 

 Persamaan regresi  

Y = a + bx 

 = 33, 658 + 0,235 X 

Keterangan : 

a. Konstanta sebesar 33,658 menyatakan bahwa jika tidak ada Tingkat upah 

maka kinerja karyawan akan tetap berada pada posisi 33,658  

b. Koifisien tingkat upah sebesar 0,235 menyatakan bahwa penambahan 

tingkat upah akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,235 

Item tingkat upah ( Variabel X ) x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 secara 

keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan ( 



 

 

66 

 

Variabel Y ) y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10  pada Perkebunan Kelapa 

Sawit PT. tunas Baru Lampung Kec.BanyuasinI Kab. Banyuasin.  Hal ini 

dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,168 yang melebihi nilai t tabel 

sebesar ( 1,653 ) dan angka signifikan ( p )  di bawah 0,05 yakni 0,000 

maka dengan demikian “ hipotesis 1 di dukung “ 

  Keterangan dengan melihat t hitung : 

 Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh antara 

tingkat upah yang diberikan terhadap kinerja karyawan pada 

perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec. 

Banyuasin I kab. Banyuasin. 

 Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, artinya tidak ada 

pengaruh antara tingkat upah dan kinerja karyawan pada 

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru lampung Kec. 

Banyuasin I Kab. Banyuasin. 

 
 
 

Model Summary. 
 

Tabel IV. 30 
 Hasil Analisis Regresi Model Summary 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .299a .089 .084 4.047 

a. Predictors: (Constant), UPAH  

 Sumber: Data diolah,2014 
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Keterangan : 

 Angka R sebesar 0, 299 menunjukan bahwa regresi tingkat upah terhadap 

kinerja karyawan adalah rendah.  

 Angka R squaere sebesar .089 hal ini berarti 8,9% variasi dari tingkat upah 

dapat dijelasakan oleh variabel  kinerja, sedangkan sisanya ( 100% - 8,9% 

= 91,1% ) dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  

 

4.6  Hubungan Tingkat Upah terhadap Kinerja Karyawan Pada Perkebunan 

Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec.Banyuasinm I 

Kab.Banyuasin.  

 Korelasi   

 Model korelasi digunakan utuk menguji apakah terdapat hubungan antara 

tingkat upah terhadap kinerja karyawan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas 

Baru Lampung Kec.Banyuasinm I Kab.Banyuasin. dan untuk mengetahui 

bagaimana hubungan yang terjadi antara tingkat upah (Variabel X) terhadap 

kinerja karyawan  

(Variabel Y) . 

 Hasil analisis korelasi dapat ditunjukan pada tabel IV. 31 

     ∑        ∑      ∑   √    ∑     ∑    ]      ∑     ] 
Keterangan:  

r   = Nilai koefesien korelasi 

n  = Jumlah data 
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X = Upah 

Y = Kinerja karyawan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

Tabel IV. 31 

Hasil Analisis Korelasi 
 

Correlations 

  UPAH KINERJA 

UPAH Pearson Correlation 1 .299** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 179 179 

KINERJA Pearson Correlation .299** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 179 179 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 Keterangan dengan melihat signifikan : 

Jika probabilitas (p) > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada hubungan  

Jika probabilitas  p) < 0,05 maka H0 di tolak artinya ada hubungan. 
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 Berdasarkan Tabel IV. 31 diatas dapat di ketahui bahwa:  hasil analisis 

korelasi antara item tingkat upah (Variabel X), x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x10, 

secara keseluruhan terhadap kinerja karyawan (Variabel Y), y1, y2, y3, y4,y5, y6, 

y7, y8, y9, y10, menunjukan bahwa variabel X mempunyai hubungan yang positif 

(searah) dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yaitu korelasi (r) = 0, 299 dan 

probabilitas (p)  sigifikan pada p < 0, 05.  

 Jadi berdasarkan analisis korelasi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif ( searah ) dan signifikan antara tingkat upah terhadap 

kinerja karyawan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung 

Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin. hubungan posif (searah) menunjukan bahwa 

semakin besar tingkat upah, maka kinerja karyawan cenderung  semakin 

meningkat.  
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

 5.1 SIMPULAN  
  

1. Kinerja karyawan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru 

Lampung Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin memiliki kondisi yang relative 

baik karena terpenuhinya standar oprasional perusahaan (SOP) yakni 

disiplin, serta ketepatan dalam bekerja, serta dapat juga dipengaruhi oleh 

faktor lain selain tingkat upah yang tinggi , yaitu motivasi kerja, cermat, 

akurat serta ramah.  

2. Hasil analisis regresi menyatakan bahwa variabel tingkat upah sebagian  

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai t 

hitung = 4,168 sedangkan t tabel = ( 1,653 ) ( t hitung > t tabel  ), p = 

0,000 signifikan pada < 0,05 serta terdapat hubungan positif antara tingkat 

upah dengan kinerja karyawan pada Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas 

Baru Lampung Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin. 
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5.2 SARAN 

1. Bagi para pekerja karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru 

Lampung Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, agar lebih giat dalam bekerja 

untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. 

2. Bagi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec. Banyuasin 

I  Kab. Banyuasin,untuk dapat mempertahankan tingkat upah yang telah di 

tetapkan, mengingat tingkat upah yang wajar dan bijak serta adil memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan . 

3. Bagi pihak Perkebunan kelapa Sawit PT. Tunas Baru Lampung Kec. 

Banyuasin I Kab. Banyuasin. Lebih meningkatkan kesejahteraan para 

pekerja karyawan karna dengan meningkatkan kesejahteraan para 

karyawan maka terciptanya hubungan yang harmonis dalam silaturahim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


