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Kata Kunci: This research exnnines lhe descriptiott of labor productivity of
Produktivitas ittdustrial sector in Jantbi and factors effectirtg. By usirtg

Tenaga kerja, secondary data it is revealed that the marginal pro&.tctivily of
Produksi N{arginal, lcrbor is increasing yearly. So, to increase it, one technique
Produksi Rata-rata, could be done by preparing intercive worksltop in order
Nilai Tambah Sektor increase the skillfulll labor, and intplementing the lirtk and
Industri ntatch concept in educational process

I. PENDAHI]LUAN
1.1 Latar Belakang

lndustrialisasi telah rnenladi pola
urnum pembangunan ekonomi di negara
berkembang. Perubahan strukural yang
menyertai proses industriaiisasi ditandai
oleh pergeseran peranan sektor pertanian ke
sekor industn. Sejalan dengan proses
kemajuan yang sedang berlangsung, peranan
sekor industri semakin meningkat baik
dalam hal penyerapan tenaga kerja rnaupun
peranannya terhadap output nasional.
Sebagai tumpuan perekonornian masa
depan, selctor industn merupakan sekor
yang paling banyak mengadopsi kemajuan
teknologi. Sehingga tidak mengherankan
bila sektor industn menjadi sasaran
mereka yang mempunyai keterampilan dan
kemampuan (skill labor) untuk mengejar
produktivitas yang lebih tingr. Ada praduga
bahlva pertumbuhan sektor industn yang
cukup tinggr karena ditopang oleh
produktivitas tenaga kerja dalam
perkernbangannya.

Disparitas produkivitas tenaga kerja antar
sektor, baik pada level nasional maupun
regonal merupakan refleksi proses
transfonrasi produksi yang erat kaitannya
dengan pembahan alokasi surnber daya dan
dand selanra proses peftunrbuhan ekonomi
berlangsung, yang berdampak pada
pergeseran proporsi kontribusi sekor PDRB.

Secara absolut produktivitas tenaga kerja di
Provrnsi Janlbi di dominasi oleh sektor
industn dengan rulai Rp 9.435.257 Tahun
1993 men;adi Rp 10.644.902 Tahun 1996
atau selama 1993-1996 produktivitas tenaga
kerja pada sektor iru menunjukkan
peningkatan rata-rata sebesar 4,10 persen
pertahun. Di sisi lain kemampuan menyerap
tenaga kerja relatif rendah (9,12 %) pada
tahun 1993 menladi 10,02 o pada tahun
1996. Sementara sektor pertanian dengan
produkivitas hanya sekitar Rp 1.334.225,
namun mampu menyerap tenaga kerja yang
cukup besar (65,25 %) sehingga kemrskinan
selalu mewamai sekor basis ini. Dilihat dari
berbagai dimensi kemajuan din perubahan
yang telah dicapai, maka tingginya
produktivitas tenaga kerja pada sektor
industri di Provinsi Jambi cukup rasional.
Namun masalahnya tidak sesederhana itu.
Diduga banyak faktor yang telah mer-nberikan
kontribusi dalam perungkatan produktivitas di
sekor iru.

1.2. Perunrusan Masalah
Pergeseran aloksi

dana pembangunan pada
bennrplikasi

sumberdaya dan
sekor industn
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terhadap produkivitas. Suatu kenyataan
rnenunlukkan bahwa di satu pihak
produkivitas sektor industri menempatl
posisi tertinggr, namun di pihak lain hanya
mampu menyerap tenaga kerja sekitar 9,12
persen pada Tahun 1993 dan 10,02 persen
pada Tahun 1996 Karyataan ini cukup
rasional karena sektor industri yang padat
teknologi akan selalu berkaitan dengan
tenaga kerja terdidik yang mempunyai
kemampuan dan keahlian. Sementara
sektor pertanian yang diwamai oleh
produkivitas yang rendah lebih banyak
mempekerjakan tenaga kerja yang kurang
terdidik sehing,a kemampuan alih
teknologi sangat terbatas.

Masalah produktivitas tenaga kerja
merupakan masalah lintas sekcoral dan lintas
bidang, dengan demikran sangat dipengarutu
oleh beberapa faktor. Berarti tingginya
produkivitas di sektor industri di Provrnsi
Jambi bukan semata-mata karena
pergeseran alokasi sumberdaya dan dana,
melainkan banyak faktor lain yang bersifat
nonmoneter dan nonfisik yang turut
mempengarutl produktivitas tenaga kerja.

tr. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Produktivitas Pekerja

Secara umurn produkivitas
merupakan ukuran kemampuan suatu faktor
produksi (input) dalani menghasilkan suatu
output. Dengan demikian produkivitas
pekerja merupakan gambaran kemampuan
pekerja dalam menghasilkan ortput. Pasay
(1991) manyatakan bahwa produktivitas
pekerja yang diukur melalui rasio antara
output dengan input merupakan ukuran yang
amat kasar, karena hanya manunjukkan
pengaruh panyebut dan pembilang ukuran
yang digunakan.

Secara tidak langsung" hal iru
mengsyaratkan adanya berbagai masalah
yang berkaitan dangan pengukuran
produkivitas pekerja secara impiris. Sampar
saat ini belum ditemukan data empins yang
memberikan infonnasi tentang produk
marjinal pekerja pada tingkat sektoral. Untuk

keperluan analisis produktivitas, para
peneliti mencari data lain yang dianggap
sebagai cerminan bagr produktivitas pekerja.
Ahmad (1990) menyatakan produktivitas
pekerja di suatu daerah merupakan rasio
antara Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dengan jumlah tenaga kerja. PDRB
merupakan nilai total output suatu daerah
atau total nilai tambah di daerah tersebut.
Dengan demikian, PDRB lebih mencerminkan
produktivitas suatu sektor atau daerah yang
tidak peka dalam mengukur produktivitas
pekerja. Selain itu PDRB rata-rata pertenaga
kerja tidak nlampu mengisolasi kemungkinan
adanya peranan faktor produksi lain.

Kelemahan ini dapat diantisipasi
dengan pendekatan produksi marjinal, karena
purdekatan ini lebih dinamis dibandingkan
dengan produksi rata-r ata. Produksi niarjinal
memiliki kaitan yang lebih erat dengan
kebijakan, karena dapat memberi gambaran
berapa output akan bertambah atau
berkurang jika dilakukan penambahan atau
pengurangan jumlah pekerja yang berarti
upah pekerja akan dibayar berdasarkan
nilai produktivrtas marjinal. Nilai
produktivitas marjinal pekerja menunjukkan
besaran sumbangan yang diberikan - oleh
pekerja terhadap output yang dihasilkan.

Tulisan iru mengacu pada dua
pendekatan, yaitu produksi rata-rata dengan
menggunakan PDRB pertenaga kerja sebagai
proksi produktivitas pekerja dan produksi
marjinal. Dengan menggunakan nilai tambah
(VA) pada sektor industri selama periode
1993-1994 berdasarkan harsa konstan tahun
t993.

2.2. Pengukuran Produktivitas
Produktivitas merupakan ukuran

kemampuan faktor-faktor produksi dalam
menghasilkan suatu output atau sebagai
ukuran tingkat efisiensi dan efektivitas dari
setiap sumber daya yang digunakan selama
proses produksi berlangsung, dengan mem-
bandingkan antara jumlah yang dihasilkan
(output) dangan input yang digunakan.

Pengukuran produktivitas tenaga
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kerja sebenamya sulrt untuk dinyatakan
secara kuantitatif. Pengunaan rata-rata
output per-tenaga kerja belum sepenuhnya
mencerminkan produktivitas. karena adanya
faktor lain dalam proses produksi seperti
capital atau te.knologi. Namun sebagai
indikator ukuran ini rnasih sering
dipergunakan untuk nielihat produktivitas
tenaga kerja secara
regronal.

sekoral maupun

Produksi marlinal merupakan ukuran
"ideal" bagi produktir,rtas pekerja, karena
telah mengtulangkan kemunglanan pengaruh
input lain (selain tenaga kerja) terhadap
output. Selain hanya bersifat deskriptif,
produksi rata-rata ju_ea mungkin
dipengaruhi oleh faktor produksi lain yang
mempengaruhi total output. Secara teoritis
pangukuran produktivitas dapat didekati
dengan dua cara (Ananta, 1990) yaitu :

(1) Produksi Rata-Rata (PR)

PR:
P

Dimana:
PR : Produksi Rata-Rata
PT = Produksi Total
P : Jumlah Satuan Pekerja

(2) Produksi Marginal (PM)

VA
PM: --

I
Dimana :
PM: Produksi Margrnal
VA: Value Added
I : Input (pekerja)

Kedua konsep pengukuran
produkivitas di atas seacara grafis
digambarkan bahrva sumbu datar
menunjukkan jumlah satuan pekerja yang
digunakan, sedangkan sumbu vertikal
nremperlihatkan PR dan PM. Tampak bahwa
baik PR rnaupun PIr'l sangat tergantung
pada jr-rnrlah satuan pekerja 1'ang digunakan.

Dengan konsep PR, kenaikan jumlah satuan
pekerja hinga titik P akan selalu disertai
dengan kenaikan produktivitas. Setelah titik
P terlampaui kenaikan jumlah pekerja
disertai dengan p€nurunan produk-tivitas.
Demrkian pula bila menggunakan konsep
PM. Bedanva hanya pencapaian titik puncak
produktivitas lebih cepat, yaitu titik M (lihat
Gambar 2.1).

Gambar I Produktivitas rata-rata versus
produk-tivitas marginal

Perubahan tehnologi dapat merubah kurva
tersebut. Peningkatan teknologi me-
nvebabkan kedua kurva itu berseser ke atas.

TII. TUJUAN DA}{ I'[{NFA,r{1'
PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian
l. Untuk mengetahui disparitas

produktivitas tenaga kerja antar sektor
secara makro di propinsi Jambi.
Untuk mengetahui besaran dan tren
produktivitas tenaga kerja di sektor
industn di propinsi Janibi.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi produktivitas tenaga
kerja di sektor industri di Provinsi
Jambi.

3.2. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan beberapa manfaat sebagai

PM
PRI

(
PT

PM
I

-).
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benkut.
L Sebagai bahan pertin-rbangan dalant

menentukan kebr.laksanaan pembangunan
di bidang ekonomi, khususnya
pembangunan pada sektor industn,
baik pada tingkat regronal maupun pada
level nasional.

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam ms-
nentukan kebrlaksanaan ketenagakerjaan,
yaitu apakah akan memperluas pe'
nyerapan tenaga kerla dengan tetap
mernpertahankan tingkat produkivitas
te-naga kerja atau rneningkatkan
produktivitas tenaga kerja melalui
pendidikan dan latihan

IV. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian iru didasarkan pada analisis
data skunder. Sementara metode analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif dengan
memberikan uraian yang sistimatis dan
faktual mengenai fakta-fakta yang disajikan
dalam bentuk tabel silang dua atau tiga
dimensi. Sedangkan alat yang digunakan
untuk murgukur besaran produktivitas
pekerja di sektor industn digunakan dua
pendekatan, yaitu produksi rata-rata (PR) dan
produksi rnarjinal, yang bentuk fomrulanya
sebagai berikut :

(l) Produksi Rata-Rata (PR)
PT

P
Dimana:
PR : Produksi Rata-Rata
PT : Produksi Total
P : Jumlah Satuan Pekerja
(2) Produksi Margrnal (PM)

VA
PM:

I
Dimana:
PM: Produksi Marginal
VA: Value Added
I : Input (pekerja)

V. HASIL DAN PEMBAI{ASAN

5.1. Produktivitas Tenaga Kerja di
Propinsi Jambi

Dengan menggunakan harga
konstan tahun 1993, maka PDRB Propinsr
Jambi selama tahun 1993-1996
menunyukkan peningkatan yang cukup
berarti, 1'aitu dari Rp 2.463.368.703 tahun
1993 meningkat menladi Rp 3.142.718.553
pada tahun 1996 atau seiama tahun
observasi mernperlihatkan pertumbuhan 8,46
% (Tabei 5.1). Prestasi ekonomi masyarakat
yang ditunjukkan oleh besaran PDRB
merupakan kemampuan produkif sumber
ekonomi masyarakat yang mernpunyai
peranan strategls dalam n'remacu
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja baru. Selama tahun
pengamatan perekonomian Jambi mampu
menciptakan tambahan kesempatan kerja
sekitar 42.862 jiwa atau terjadi pertumbuhan
0,67 % (Tabel  5.1)

Tabel L Produktivitas tenaga kerja Provinsi Jambi
b--rdasarkan harca konstan 1993

Sumber : *) Diolah dari PDRB 1993-1996
**) Diolah daii SUSENAS 1993-1996

Dargan perbedaan pertumbuhan PDRB
dengan kesempatan kerla yang cukup besar
(7,79 %) ada indikasi bahwa perekonomian
Jambi lebrh beronentasi pada padat modal.
Hal iru cukup rasional karena untuk
nTengejar pertumbuhan ekonorni yang tinggi,
harus dilakukan efisiensi diberbagai sektor
dengan penggunaan teknologi niaju yangpada
gilirannl-a mempengaruh prociuktivitas.
5.2. Produktivitas Tenaga Kerja
Berdasarkan Lap angan Usaha
Secara makro besaran Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) yang merupakan
proksi dan outplfi daerah. Berarti PDRB
sektoral menggambarkan kemam-puan

Tahrur PDRB *)
Harga Kcnstan
@p 000)

Jumlah **)

Toraga
Ke:jo
(Jiwa)

hoduk-
tivitasTenaga
Kerj"
(Rn)

l  993 2.463.368.703 898.402 2.741.945
7994 2.664.625.652 912.258 2.920.972
I  995 2.890.598. I  34 927.126 3.1 I  7.805
1996 3.142.718.553 941.264 3.338.828
r 8-46 o.67 6.78
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produkif surnber ekononri pada sekor
tersebut yang terakumulasi dengan fakor-
faktor produksi lain seperti tenaga kerja.
Kontribusi sektor pertanian dalam
pembentukan PDRB cenderung semakin
nrenunrn dari 28,69 % (1993) menladt 27,28
% pada 1996. Namun secara absolut
rnemperlihatkan kecen-derungan yang
semakin meningkat (Tabel 2). Sernentara
sektor industri dalam arti luas, baik secara
persantase maupun absolut canden:ng
berperan semakin besar dalam PDRB
Provinsi Jambi, dari 27 ,54 % (1993)
menjadi 29,05 oh tahun 1996 dengan laju
pertumbuhan sebesar 4,81 o pertahun.

Tabel 2. Produk domesti.k resional bruto berdasarkan

Dengan menggunakan batasan umur
penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja
menurut lapangan usaha, terlihat
kecenderungan bahwa sektor pertanian
Suatu hal yang menggembirakan bahwa
jumlah penduduk yang memilih bekerja
pada sektor industri. dan jasa, baik secara
absolut maupun pesentase menunjukkan
peningkatan (Tabel 3). Proporsi penduduk
yang bekerja diselcor industri dari 9,12 o/o

(1993) menjadi 70,02 % (1996) atau 9,52
( 1993-1996) dengan pertumbuhan sekitar
4,81 %. Pola yang sama diperlihatkan oleh
sektor jasa dengan mempekerjakan rata-rata
25,26 % dari jumlah pekerja (1993-1996)

Tabel 4 menyajikan bahwa
produktivitas sekor pertanian selama kurun
wakru 1993-1996 rata-rara Rp 1.334.254.
Sementara sektor industri dan jasa masing-
masing sebsar Rp 10.036.523 dan Rp
5.324.531. Tinggrnya produktivitas di sektor
industri dalam arti luas diduga karena sektor
ini lebih berorientasi pada capital intensive

dalam arli luas merupakan sekor yang
paling banyak menyerap tenaga

kerja (65,25 %) dengan proporsr yang
semakin menurun (Tabel 3) Berarti ada
indikasi bahwa pergeseran struktur
perekonomian di daerah im diikuti oleh
transfomasi tenaga kerja. Hal ini sesuai
dengan pendapat Squire (1982) bahwa
tenaga kerja akan berjalan seinng dengan
kemajuan pembangunan ekonomi.Secara
absolut penduduk yang beker.la pada sektor
pertaruan semakin meningkat. selama kurun
waku observasi pertun-rbuhanya sekitar
l,l2 %. Kecenderungan ini sebagai
pertanda rendahnya pendidikan pekerla yang
didominasi oleh tamatan sekolah dasar ke
bawah (63,49 %) pada tahun 1996,
sehrnga tidak mampu bekerja pada sekor
modem

1996
dengan sentuhan berbagai kebijaksanaan,
terutama sektor pertambangan dan
penggalian yang mendominasi besaran
produktivitas di sektor industri dengan
tingkat pertumbuhan sebesar 4,10 persen
pertahun.

Tabel 4 Produktivitas tenaga ke{a di Propinsi Jambi
berdasarkan lapangan usahausa

Tahun Lapangan Usaha
Pertanian Industri Jasa

1993 t.177.628 9.435.257 4.889.253
t994 1.302.027 9.857.885 5.3 81.959
1995 1.420.680 10.208.24

7
5.447 .157

t996 1.436.729 10.64.1.90
z

5.580.084

r 6,85 4.10 4,51
Sumber : l) Diolah dari Susenas 1993-1996

2) Diolah dari PDRB 1993-1996

t14

ansan usaha t{
Tahur Lapangan Usaha

Pertmio Inftlstri Jasa
1993 '706;742.243 6'18.347.820 1.0'18.278.660

t994 '761.861.462 745.965.899 r .1 56.798.3 13

t995 870.O34.322 842.875.01 8 t.237.6EE.E0E

1996 87't.534.270 9473'74.862 1.3 t7.E09:zl4 I

r l . l2 4.81 I.53

Sumber : Diolah dari PDRB Prov. Jambi 1993-1996

Tabel 5.3 Jurnlah penduduk yang beker.la
menurut usalra tahun 1993-1996

Trhun Laoaluan l.Llha

Pertaniar o/o Indnctri oh Jasa %

1993 590.7t9 65.16 81.934 9.12 225.618 25,t2
1994 595.613 6529 85.570 9.3t 23t.07 5 25,33
1995 603.2il 65.07 88.540 9-55 235.305 25,3E
1996 6 10.786 64.t9 94.314 l0-02 236.t63 25.19

l .  l2 4,El 151

Sumber : Diolah dari Susenas 1993-
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5.3. Produktivitas Tenaga Kerja Pada
Sektor Industri

5.3.1 Nilai Tambah Netto di Sektor
Industri

Dilihat dari proses penciptaan rular
tambah netto, tampak bahwa sekor
industn pengolahan menduduki rangking
pertarna dengan laju pertunrbuhan 74,35
persen. Sernentara secara absolut sektor
Konstruksr dan bagunan berada pada posisi
kedua dengan la.;u pertumbuah 4,99 persen

5.3.2 Jurulah Pekerja Pada Sektor
lndustri

Transformasi tenaga kerja menunrt
lapangan pekerlaan erat kaitannya dengan
transformasi strukur produksi dan
perbedaanpertumbuhan produkivrtas per
pekerla menurut selctor selama
pertumbuhan ekonomr berlangsung. Sektor
industn pengolahan merupakan lapangan
kegratan ekonomi yangpaling konsisten dan
paling banyak menyerap tenaga kerja (61,13
%) pada tahun 1993 dan sekitar 62,49 %
( 1996) dari jumlah pekerja pada sektor
industri dalarn arti luas dengan laju
pertumbuhan sekitar 5,57 persen pertahun
(tabel 5.6). Sekor Listnk, Gas dan Air
menyerap tenaga kerja relatif lebih kecil
(2,46 %) tahun 1993 nrenjadi 1,95 %
( I996) atau selama tahun observasi
menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif

tahap

Sumber : Diolah dari PDRB I'r'opinsi Jambi 1993-1996

(Tabel 5). Sektor pertambangan dan
penggalian pada awalnya (1993) cukup
berperan, kemudian menurun secara derastrs
(Tabel 5.5) hal iru diduga karena sumur
ninyak yang ada sudah tua, terutama di
daerah Ba.yubang dan Kenali Asam vang
umumya rata-rata di atas 60 tahun dan
sebahagan besar sudah mengenng
sehingga produksinya berkurang, sementara
penemuan sumur-sumur baru masih dalam

produksi percobaan

(-16,65 %).Turunnya daya serap tenaga
kerja pada sektor ini dapat dimaklumr,
karena di samping berorientasi padat modal
(capitalintensive) dengan teknologi tinryr,
juga diperlukan kemampuan dan
keterampilan khusus. Pergeseran status dari
BUN1N nrenjadi PT (PLN) maka masalah
efisiensi menladi priontas utama untuk
meningkatkan krnerja perusahaan dan hal rm
berpengamh terhadap penyerapan tenaga
kerja.

Penerapan teknologi tingi pada
sektor pertambangan dan pengalian sangat
mempengaruhi kemampuamya dalarn
menyerap tenaga kerja. Pada tahun 1993
sekor ini hanya mampu menyerap sekitar
8,22 persen keniudian turun menjadi 6,08
persen (1996), sehingga selama tahirn
pengamatan menunjukkan pertumbuhan
yang negatif sekitar -5,16o (Tabel 5.6)

Tabel 5 Nilai tambah netto sektor industri berdasarkar harsa konstan
tahun 1993 (Ru.000

Tahun Pertambangan
Dan Penggalian

lndustri
Pengolahan

Listrik Gas
Dan Air

Konstruksi
Bansunan

1993 296.582.861 378.097.85
J

I  2.3 8 1.804 t58.642.62
7

1994 105.281.829 429.r04.26
8

14.262.169 162.29r.41
J

1 995 t12.041.420 506.7 4r.59
5

16.277.047 t71.056.92
0

1996 136.443.3',77 570.10s.98
1

t7.102.718 t83.578.28
9

r - r2^26 l4 35 I l .4 l 4.99
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Tabel 5.6 Penduduk berumur l0 tahun ke atas yang bekerja pada sehor industli tahun
1993-1996

Tahun Pertambangan
Dan Penesalian

Industri
Peneolahan

Listrik Gas
Dan Air

Konstruksi
Bangunan

I 993 5.908 43.946 |.7 ' /0 20.271
r994 7.892 44 033 2.034 21.713
I 995 7.001 46.319 1.838 23.062
t996 5.040 5 1.780 t .025 24.409

T -  5.16 - 16.65 6,39

Sumber : Diolah dari Susenas 1993-1996

5.3.3 Produktivitas Tenaga Kerja di
Sektor Industri

Selama kurun waktu (1993-1996)
tampak bahwa produktivitas tenaga kerja di
sektor industn dalam arii luas mengalamr
peningkatan dari Rp 9.435.257 per tenaga
kerja meningkat menjadi 10.644.902 per
tanaga kerja atau selama kurun waklu
tersebut maringkat sekitar 4,70 persen
pertahun (ihat Tabel 5.4).
Dengan adanya disparitas PDRB pada
masing-masing sektor yang termasuk dalam
sektor industri berdampak terhadap
perbedaan produktivitas tenaga kerja. Tabel
5.7 mengungkapkan bahwa sektor
pertambangan dan pengalian menduduki

ranking pertama dalam hal produktivrtas

tenagakerja (Rp 50.200) tahun 1993
kemudian menjadi Rp 27.072 (1996) atau
selanra kurun 1993-1996 produkivitas
sektor im cenderung menurun dengan
kecepatan sekitar 18,61 o/o pertahun.

Penurunan produktivitas sekor
pertambangan dan penggalian sejalan
dengan penunman produksi yang
direfleksikan oleh . :'nilai tambahi"rnetro r y"ang
turun dengan derastis (lihat Tabel 5 5)
sebagai akibat dari mengeringnya sebagian
surnur-suulur minyak yang ada sementara
sumur-sumur baru masih dalam tahap
produksi percobaan

Tabel 5.7 Produk;tivitas tenaga kerja di sektor industri tahun 1993-1996 (Rp,000)

Tahun Pertambangan
Dan Penggalian

Industri
Peneolahan

Listrik Gas
Dan Air

Konstruksi
Bangunan

1 993 50.200 8.604 6.99s 7.826
r994 I 3.340 9.7 45 7.012 7.474
l  995 I 6.004 10.940 8.856 7.417
r996 27.072 11.012 16.686 7.521

r -  18.61 8.57 24.28 t.32
Sumber : Diolah dari Tabel 5.5 dan Tabel 5.6

/
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Produktivitas sekor listnk, gas dan arr
pada awalnya (1993) sangat rendah drbanding
seklor lain. Menyadari akan hal ini perusahaan
terus melakukan pembenahan ke dalam untuk
meningkatkan efisiensi perusahaan melalui
pengurangan tenaga kerja kontrak dan distribusr
staf pada cabang-cabang PLN di Dati I1.
Kebijaksanaan ini akhimya mampu
merungkatkan produktivitas harnpir dua kali
l ipat pada tahun 1996 (Tabel 5'7) Nlelihat
kecenderungan produkivitas tenaga kerja (Tabel
5.7) ada indikasi bahwa sektor yang memilikr
produkvitas tinggr, penyerapan tenaga
kerjanya cenderung rendah, sententara sektor
yang penyerapan tenaga kerjanya tinggr
produkivitasnya cendrung rendah. Hal ini
dapat menjadi bahan pertin-rbangan dalam
menentukan kebrlaksanaan tenaga kerja,
apakah sebaiknya krta memperluas
penyerapan tenaga ker.;a ataukah rneningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja melalui peningkatan
upah dan tunjangan.

5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Produktivitas Tenaga Kerja
5.4.1. Pendidikan dan Latihan

Pendidikan dan pelatihan dapat
merungkatkan keterampilan dan pengetahuan
seseorang. Sekor industn yang padat .modal

dan teknologi menuntut para pekerja yang
mempunyai kemampuan dan keterampilan
yang tinggr. Studi Krause dalam Juoro (1993)
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara pendidikan dan pelatihan
Cengan perungkatan output. Selanjutnya
dikatakan bahwa untuk rnengerakkan roda
perekononrian harus ditopang oleh
perkembangan teknologt.Proses ini memerlukan
pengalihan asimilasi dan adaptasi teknologi
yang ada. Untuk perhatian utama harus
diberikan pada pendidikan dan pelatihan.

5.4.2. Sistim Pengupahan
Beberapa hasil penelrtian menunjukkan

bahwa dengan sistim pengupahan yang baik
akan berdarlpak pada produktivitas ker1a.
Dengan adanya kepastian r.rpah dan selalu
mengikuti perkembangan perekonomian (SK

Jurnal Manajenten dan Penftangunan, Volunre 9,

No.398,MerVl994 tentang UMR) sangat
mempengamll ketenangan kerja,yang pada
gilirannya nlempengaruhi produktivitas. Berarti
ada korelasi positif anlara sistim pengupahan
dengan produkti vitas kerja.

5.4.3. Gizi drn Kesehatan
Keadaan gSzr dan kesehatan yang baik

memberikan kemampuan, kesegaran fisik dan
mental seseorang dalam melakukan pekerlaan.
Dengan sernakin baiknya keadaan gzt dan
kesehatan seseorang, ada kecenderungan
sen'rangat kerja akan sernakin tinggi dan diikuti
oleh mobilitas yangtinggr, yang pada gilirannya
mempengaruhi produktivitas kerja. Berarti ada
asosiasi positif antara perbaikan gjzr dan
kesehatan dengan p rodukivitas

5.4.4. Penghasi-lan dan Jaminan Sosial
Penghasilan dan Jaminan Sosial dalant

arti imbalan atau penghargaan terhadap karya
seseorang temyata dapat menjadi pendorong
untr:k bekerja lebih glat atau lebih produktif.
Penghasilan dan jamrnan sosial sangat berkaitan
dengan kemampuannya dan hal ini sebagai
proksr dari produktivitas, yang selanjutnya
berkaitan dengan kebutuhan pokok sepefti
makanan, pakaian, perumahan dan kesehatan.
Juga dengan adanya kepastian jaminan masa
depan sangat mempengaruhr ketenangan ker.;a,
yang pada grlirannya nrernpengamhi
produkivitas kerja.

5.4.5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dengan penerapan teknologi canggrh

pada sekor industri maka keselamatan dan
kesehatan kerja merupakan suatu keharusan,
sehinga rasa tenang dan tentram dalant
melaksanakan tugas senantiasa terjaga dengarr
baik. Pelaksanaan perlindungan kerja sesuar
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentu sangat mempenganrhi
produktivitas kerja.
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6.2. Sararr-Saran
Berdasarkan temuan dalant analisis

deskriptif, niaka untuk mengatasi masalah
produktivitas tenaga kerja di proinsi Jambi
diajukan beberapa saran :
l. Melakukan reformasi pelatihan (Training

Reforns). Refonlasi ini diharapkan dapat
menyediakan tenaga kerja yang terampil
berpendidikan dan fleksibel secara tepat
dan sesuai dengan kebutuhan pasar

2. Kesesuaian dunia pendidikan dengan pasar
kerja di seurua sektor terus ditingkatkan, dan
memperhatikan tingkat keahlian dengan

labatan yang ada
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