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ABSTRAK 

 
Pada awalnya kopi di Indonesia 

berada di bawah pemerintah Belanda. 
Kopi diperkenalkan di Indonesia lewat Sri 
Lanka (Ceylon). Menurut data tahun 2000 
yang di himpun oleh Asosiasi Eksportir 
Kopi Indonesia (AEKI) dan Deperindag, 
jumlah total eksportir kopi yang dipasar-
kan mencapai  306.865 ton untuk jenis 
robusta, 27.187 tom arabika, 3.886 ton 
kopi tanpa kafein dan 176 ton kopi bubuk. 
Peningkatan produktifitas dan efisiensi 
merupakan sumber pertumbuhan utama 
untuk mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan 
di CV. Cahaya Perkasa Jalan Ikhlas N0. 
2A kelurahan Medan-Denai Kecamatan 
Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Tenaga 
kerja wanita penyortir biji kopi umumnya 
bekerja untuk membantu suami dalam 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga 
mereka. Hal ini dikarenakan tenaga kerja 
wanita tersebut merasa bahwa penda-
patan yang diperoleh suami tidak dapat 
mencukupi kebutuhan hidup keluarga 
mereka. 

 
Kata Kunci : Kopi, Tenaga Kerja Wanita, 

Pendapatan 
 

PENDAHULUAN 
 

Pada awalnya kopi di Indonesia 
berada di bawah pemerintah Belanda. 
Kopi diperkenalkan di Indonesia lewat Sri 
Lanka (Ceylon). Pada awalnya peme-
rintah Belanda menanam kopi di daerah 
sekiatar Batavia (Jakarta), Sukabumi dan 
Bogor. Kopi juga di tanam di jawa Timur,  
JawaTengah,  Jawa Barat, sumatera dan 
Sulawesi. Pada permulaan abad ke -20 
perkebunan kopi di Indonesia terserang 
hama, yang hampir memusnahkan selu-
ruh tanaman kopi. Pada saat itu kopi juga 
ditanam di Timur dan flores. Kedia pulau 
ini pada saat itu berada di bawah 
pemerintahan bangsa portugis. Jenis kopi 

yang ditanam disana adalah kopi Arabika. 
Kopi ini tidak terserang hama (Antoni, 
2007). 

Menurut data tahun 2000 yang di 
himpun oleh Asosiasi Eksportir Kopi 
Indonesia (AEKI) dan Deperindag, jumlah 
total eksportir kopi yang dipasarkan men-
capai  306.865 ton untuk jenis robusta, 
27.187 tom arabika, 3.886 ton kopi tanpa 
kafein dan 176 ton kopi bubuk. Sedang-
kan jenis lainnya sekitar 1.263 ton ka-
tegori biji dan 1.510 ton kategori bubuk. 
Negara yang dituju yakni Timur Tengah, 
uni eropa, Amerika serikat dan asia Timur. 

Peningkatan produktifitas dan efi-
siensi merupakan sumber pertumbuhan 
utama untuk mewujudkan pembangunan 
yang berkelanjutan. Sebaliknya partum-
buhan yang tinggi dan berkelanjutan juga 
merupakan unsure penting dalam men-
jaga kesinambunagan peningkatan pro-
duktifitas jangka panjang. Dengan de-
mikian pertumbuhan dan produktifitas 
bukan dua hal yang terpisah atau memiliki 
hubungan satu arah, melainkan keduanya 
adalah saling tergantung dengan pola 
hubungan yang dinamis, tidak mekanistik, 
non linear dan kompleks. 

Secara umum konsep produktifitas 
adalah suatu perbandingan antara ke-
luaran (out put) dan masukan (input) per-
satuan waktu. Produktifitas dapat dikata-
kan meningkat apabila: 
1. Jumlah produksi/keluaran meningkat 

dengan jumlah masukan/sumber daya 
yang sama. 

2. Jumlah produksi/keluaran sama atau 
meningkat dengan jumlah masukan/ 
sumber daya lebih kecil dan, 

3. Produksi /keluaran meningkat diper-
oleh dengan penambahan sumber 
daya yaqng relatif kecil. 

Peningkatan produktifitas dapat di-
capai dengan menekan sekecil-kecilnya 
segala macam biaya termasuk dalam 
memanfaatkan sumber daya manusia ( do 
the right thing) dan meningkatkan ke-
luaran sebesar-besarnya (do the thing 
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right). Dengan kata lain bahwa produk-
tifitas merupakan pencerminan dari tingkat 
efisiensi dan efektifitas kerja total 
(Hamidun, 2007). 

Berdasarkan latar belakang dan pe-
rumusan masalah, maka tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
umur, pengalaman kerja, jumlah tang-
gungan dan kualitas biji kopi terhadap 
produktifitas tenaga kerja wanita penyortir 
biji kopi tujuan ekspor. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Metode Penetapan lokasi dan Waktu 
Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di CV. 
Cahaya Perkasa Jalan Ikhlas N0. 2A 
kelurahan Medan-Denai Kecamatan 
Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Penen-
tuan lokasi penelitian dilakukan purposive.  
Penelitian ini dilakukan  bulan Nopember 
2012 - Desember 2012. 
 
Metode Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah 
secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif 
yaitu data yang disajikan dalam bentuk 
kata, kalimat, dan gambar. Sedangkan 
kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam 
bentuk angka. 
 
Metode Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel dilakukan dengan 
cara acak sederhana atau Random 
Sampling dari seluruh populasi pekerja 
mempunyai kesempatan yang sama untuk  
menjadi sampel, adapun sampel yang 
diambil adalah sebanyak 30 orang. 

Sebagai sampel pada penelitian ini 
adalah tenaga kerja borongan/karyawan 
tidak tetap yang bekerja sebagai pemilih 
atau penyortir biji kopi di CV cahaya 
Perkasa Jaya. 
 
Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan bagian yang 
sangat penting dalam suatu penelitian 
ilmiah. Dengan adanya analisis, data 
menjadi  berarti dan berguna dalam me-
mecahkan masalah sekaligus dapat men-
capai tujuan penelitian (Moehar Daniel, 
2002).  

Untuk menguji pengaruh secara se-
rempak setiap variable digunakan analisis 
“regresi  linier   Berganda,  Adapun  model  
 

persamaan yang digunakan adalah se-
bagai berikut :  

Y = f (X1, X2,X3,X4,X5). 
dibentuk dalam metode ekonometrika de-
ngan persamaan regresi linear berganda, 
yaitu sebagai berikut :  

 
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4+ 

β5 X5 + μ 
Keterangan :  
 Y = Produktifitas tenaga kerja 
 α         = Intercept 
X1        = Umur 
X2        = Pengalaman kerja 
X3       = upah 
X4       = Kualitas biji kopi 
X5       = Jumlah tanggungan 
β1, β2, β3, β4, β5, =  Koefisien Regresi 
μ               = Error Term 
 Test of Goodness of Fit (Uji Kesesuaian) 
 
a.  Koefisien Determinasi (R-Square) 

Yaitu dilakukan untuk melihat sebe-
rapa besar kemampuan variabel inde-
pendent memberi penjelasan terhadap 
variabel dependen. Nilai R2 berkisar an-
tara 0 sampai 1 (0<R2<1). 
 
b.  Uji F-Statistik 

Uji F-Statistik ini dilakukan untuk 
melihat seberapa besar pengaruh variabel 
independent secara bersama-sama ter-
hadap variabel dependen.  Untuk pengu-
jian ini Nilai F-hitung dapat diperoleh 
dengan rumus  sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimana :  
R2      :  Koefisien Determinasi (Residual) 
K    :  Jumlah Variabel independent 

ditambah intercept dari suatu 
model persamaan 

n       :  Jumlah sample 
 
KPK (Kriteria Pengambilan Keputusan) 

H0 diterima jika F-hitung < F-tabel dan  
Ha diterima jika F-hitung > F-tabel 
 
Untuk pengolahan data statistik 

maka digunakan program komputer SPSS 
(Statistical Package For the Sosial 
Science). SPSS adalah satu program 

              R2 / k-1 

F-hitung = 

            (1-R2) (n-k) 
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komputer statistic yang mampu mem-
proses data statistic secara cepat dan 
tepat, menjadi berbagai output yang 
dikehendaki para pengambil keputusan 
(Singgih, 2005). 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja 
Wanita Penyortir Biji Kopi 

Tingkat produktifitas tenaga kerja wa-
nita penyortir biji kopi di CV. Cahaya 
Perkasa jaya di pengaruhi oleh umur, 
pengalaman kerja, upah, jumlah tang-
gungan, dan kualitas biji kopi. 

Umur tenaga kerja wanita penyortir 
biji kopi mempengaruhi produktifitas te-
naga kerja, hal ini di karenakan dalam 
menyortir biji kopi seorang tenaga kerja 
membutuhkan penglihatan yang sehat, 
sehingga tenaga kerja terssebut tidak 
merasakan kesulitan dalam membedakan 
antara biji kopi yang baik, biji kopi tidak 
baik seperti biji kopi yang berwarna hitam, 
coklat, biji kopi yang pecah dan kotoran 
yang terdapat di dalam kumpulan biji kopi 
dipisahkan dengan biji kopi yang baik. 

Upah merupakan alasan yang paling 
utama yang diinginkan bagi setiap tenaga 
kerja karena dengan mendapatkan upah 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
baik bagi tenaga kerja yang bersangkutan 
maupun untuk memenuhi kebutuhan 
hidup keluarganya. Karena faktor ter-
sebut, setiap tenaga kerja selalu meng-
inginkan upah yang pantas/ cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup tenaga yang 
bersangkutan dan keluarganya. Sistem 
kerja borongan yang diterapkan di CV. 
Cahaya Perkasa bagi tenaga kerja wanita 
penyortir biji kopi membuat tenaga kerja 
semakin giat bekerja, hal ini dikarenakan 
upah yang mereka peroleh tergantung 
dengan hasil sortir yang mereka kerjakan. 

Pengalaman kerja termasuk hal yang 
penting bagi setiap tenaga kerja, karena 
semakin tenaga kerja yang bersangkutan 
memiliki pengalaman kerja yang lebih 
lama terutama pengalaman kerja di bi-
dang yang sama akan semakin mem-
permudah tenaga kerja tersebut. Begitu 
juga halnya bagi tenaga kerja wanita 
penyortir biji kopi. Bagi tenaga kerja 
wanita penyortir yang sudah memiliki pe-
ngalaman yang cukup lama maka tenaga 
kerja wanita penyortir biji kopi tersebut 
semakin cepat dan trampil dalam me-
nyortir biji kopi tersebut, dan hal ini secara 

otomatis dapat meningkatkan produktifitas 
tenaga kerja. 

Tenaga kerja wanita penyortir biji 
kopi umumnya bekerja untuk membantu 
suami dalam memenuhi kebutuhan hidup 
keluarga mereka. Hal ini dikarenakan te-
naga kerja wanita tersebut merasa bahwa 
pendapatan yang diperoleh suami tidak 
dapat mencukupi kebutuhan hidup ke-
luarga mereka. 

Semakin banyak jumlah anggota ke-
luarga semakin besar pula biaya yang 
dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan 
keluarga tersebut, sehingga hal tersebut 
memberikan motivasi kepada tenaga kerja 
wanita penyortir biji kopi untuk bekerja 
lebih giat dan hal ini dapat meningkatkan 
produktifitas tenaga kerja wanita penyortir 
biji kopi. 

Bagi penyortir biji kopi kualitas biji 
kopi sangat mempengaruhi tingkat pro-
duktifitas. Hal ini dikarenakan semakin 
rendah kualitas biji kopi maka semakin 
banyak pula biji kopi yang rusak (biji kopi 
berwarna hitam, coklat, pecah) dan sam-
pah yang harus dipisahkan sehingga akan 
mempersulit kerja dari tenaga kerja 
penyortir biji kopi tersebut. Namun apabila 
biji kopi tersebut memiliki kualitas yang 
baik maka semakin mudah bagi tenaga 
kerja biji kopi untuk menyortir kopi ter-
sebut sehingga dapat meningkatkan pro-
duktifitas tenaga kerja penyortir biji kopi. 
 
Analisa Hipotesis 
 
Pengaruh Umur, Pengalaman kerja, 
Upah, Jumlah tanggungan dan kualitas 
Biji kopi Terhadap Produktivitas 
Tenaga Kerja Wanita penyortir Biji Kopi 
secara Serempak 

Produktivitas tenaga kerja dipenga-
ruhi oleh banyak hal, seperti dalam 
penelitian ini produktivitas tenaga kerja 
wanita penyortir biji kopi dipengaruhi oleh 
umur, Pengalaman Kerja, Upah, Jumlah 
Tanggungan dan Kualitas biji kopi dan 
kelima variable ini sangat di harapkan 
dapat meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja penyortir biji kopi tujuan ekspor. 
Adapun variable-variabel yang mempe-
ngaruhi produktivitas tenaga kerja wanita 
penyortir biji kopi tujuan ekspor hanya 
dibatasi pada lima variable antara lain 
(X1) Umur, (X2) Pengalaman, (X3) upah, 
(X4) Jumlah tanggungan, (X5) kualitas biji 
Kopi. 
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Dari hasil analisa data menggunakan 

regresi linier berganda, maka diperoleh 
persamaan sebagai berikut : 
Y = -2,5672 + 0,1995X1 + 0,3585 X2 + 
0,6146X3 + 0,0452X4 + 0,6518X5 
Dilihat dari regresi diatas, maka dapat 
dikatakan bahwa secara serempak 
variable umur, pengalaman kerja, upah, 
jumlah tanggungan dan kualitas biji kopi 
mempunyai pengaruh terhadap produk-
tifitas tenaga kerja. Hasil ini  ditujukan 
oleh F hituung lebih besar daripada Ftabel 
(26,25 > 2,53). Dengan demikian hipotesis 
diterima pada tingkat kepercayaan 95%. 

Koefesien determinasi (R) menun-
jukkan nilai sebesar 0,845 artinya bahwa 
variable umur, pengalaman kerja, upah, 
jumlah tanggungan dan kualitas biji kopi 
secara serempak mempu memberikan 
penjelasan terhadap produktivitas tenaga 
kerja sebesar 15,5% dijelaskan oleh 
variable yang tidak dimasukkan dalam 
model estimasi. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1. Secara serempak variable umur, pe-

ngalaman bekerja, upak, jumlah tang-
gungan dan kualitas biji kopi mem-
punyai pengaruh terhadap produk-
tivitas tenaga kerja dengan tingkat 
kepercayaan 95% 

2. Kualitas biji kopi sangat mem-
pengaruhi tingkat produktivitas, hal ini 
dikarenakan semakin rendah kualitas 
biji kopi maka semakin banyak pula 
biji kopi yang rusak (biji kopi berwarna 
hitam, coklat, pecah) dan sampah 
yang harus dipisahkan sehingga 
mempersulit kerja dari tenaga kerja 
penyortir biji kopi. Namun apabila biji 
kopi tersebut memiliki kualitas yang 
baik maka semakin mudah bagi 
tenaga kerja penyortir biji kopi untuk 
menyortir biji kopi sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja penyortir biji kopi. 
 

Saran 
1. Pemerintah diharapkan dapat lebih 

memperhatikan nasib buruh dan da-
pat mensejahterakan kehidupan buruh 
yang ada di Indonesia. 

2. Bagi perusahaan dapat lebih me-
ngetahui factor-faktor yang dapat me-
ningkatkan produktifitas tenaga kerja 
wanita penyortir biji kopi tujuan eks-

por, sehingga nantinya dapat lebih 
memajukkan perusahaan tersebut. 
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