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ABSTRAK 
 
Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan kekayaan dan 
berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis yang dapat 
diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam 
mewujudkan keberadaan suatu organisasi. Pada setiap 
organisasi/perusahaan faktor tenaga kerja manusia merupakan bagian 
yang cukup penting dalam pencapaian tujuan perusahaan baik itu 
perusahaan besar maupun kecil. 
Fakta lapangan yang sering kita temui saat ini, banyak sekali tenaga 
kerja bagian lapangan pada umumnya didominasi oleh laki-laki, 
sedangkan pada bagian kantor suatu perusahaan pada umumnya 
didominasi oleh wanita. Hal tersebut bukanlah merupakan suatu 
kebetulan, melainkan adanya berbagai macam pertimbangan yang 
dilakukan oleh sebuah perusahaan berkaitan dengan spesifikasi dari 
masing-masing gender atau jenis kelamin. Berbeda dengan karyawan 
bagian perawatan yang ada pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan. Karyawan 
dibagian ini memiliki tenaga kerja laki-laki lebih sedikit dari pada 
tenaga kerja perempuan, padahal pekerjaan perawatan itu merupakan 
pekerjaan lapangan. Oleh sebab itu, skripsi ini membahas apakah jenis 
kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Data pada penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data 
dokumentasi dari PT.Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamat di 
Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah penelitian sensus, sedangkan alat analisis 
yang digunakan adalah Uji Independen Antara Dua Faktor dengan chi 
kuadrat.  
Berdasarkan hasil analisis uji independen antara dua faktor dengan chi 
kuadrat diperoleh hasil χ2 hitung sebesar 21,65 sedangkan χ2 tabel 
sebesar 3,84. Dan berdasarkan penentuan hipotesis yaitu Ho (jenis 
kelamin tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian perawatan) 
dan Ha (jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 
perawatan), serta berdasarkan kriteria hasil keputusan jika χ2 hitung > χ2 
tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, ini menunjukkan bahwa pada 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan, jenis kelamin mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja karyawan bagian perawatan. 
 
 

Kata kunci : Jenis Kelamin, Kinerja Karyawan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-

orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Tujuan yang dimaksud adalah mencari laba, berkembang ke arah yang 

lebih baik, memberi lapangan kerja sehingga masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan menjadi sejahtera. Keberhasilan 

suatu organisasi tidak terlepas dari adanya peningkatan pencapaian kinerja 

kerja yang tinggi. Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting 

di mana Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan 

kekayaan dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis 

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan 

non fisik dalam mewujudkan keberadaan suatu organisasi. Pada 

setiap organisasi/perusahaan faktor tenaga kerja manusia merupakan 

bagian yang cukup penting dalam pencapaian tujuan perusahaan baik 

itu perusahaan besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun suatu 

perusahaan memiliki suatu peralatan yang modern dengan teknologi 

tinggi tetapi menusia merupakan motor penggerak, tanpa manusia 

perusahaan tidak akan berfungsi. 
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Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang bermutu 

serta penetapan sistem pengelolaan yang baik berarti perlu dilakukan 

perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pembinaan, pengembangan, 

pemuasan dan manfaat sebaik-baiknya. Saat ini sudah sering kita 

temui banyak perusahaan sebagai badan usaha dalam menjalankan 

usahanya telah banyak menggunakan peralatan teknologi tinggi, 

namun hal ini tidak akan dapat menggantikan fungsi dan kedudukan 

tenaga kerja. Selain itu, dalam usaha mewujudkan tujuan 

perusahaan, tenaga kerja atau karyawan dituntut memiliki perilaku 

yang baik dan mampu memberikan hasil kerja yang baik. Kedua hal 

ini biasanya dipengaruhi oleh salah satunya faktor individual seperti 

kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik, latar belakang 

(keluarga, tingkat sosial), penggajian dan demografis (umur, asal-

usul, jenis kelamin).  

Seperti pada fakta lapangan yang sering kita temui saat ini, 

banyak sekali tenaga kerja bagian lapangan pada umumnya 

didominasi oleh laki-laki, sedangkan pada bagian kantor suatu 

perusahaan pada umumnya didominasi oleh wanita. Hal tersebut 

bukanlah merupakan suatu kebetulan, melainkan adanya berbagai 

macam pertimbangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

berkaitan dengan spesifikasi dari masing-masing gender dan jenis 

kelamin. Berbeda dengan karyawan bagian perawatan yang ada pada 
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PT.Mulia Bhakti Kahuripan. Salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang perkebunan kelapa sawit ini memiliki tenaga kerja 

perempuan lebih banyak dari pada tenaga kerja laki-laki, padahal 

pekerjaan perawatan itu merupakan pekerjaan lapangan. 

Berikut adalah jumlah karyawan harian lepas PT.Mulia 

Bhakti Kahuripan Tahun 2014. 

Tabel 1.1 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Karyawan Harian Lepas Menurut Bagian 
Tahun 2014 

No. Bagian 
Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 
Persentase 

LK PR 

1. Pembibitan 5 5 10 3,59% 

2. Perawatan 101 124 225 80,94% 

3. Petugas Pelayanan 33 10 43 15,47% 

 TOTAL 139 139 278 100,00% 
Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

 
Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat karyawan harian lepas     

PT.Mulia Bhakti Kahuripan hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian 

pembibitan, perawatan dan petugas pelayanan. Dari ke tiga bagian 

ini, jumlah karyawan didominasi oleh bagian perawatan yaitu 

sebanyak 80,94%. 

Berikut adalah jumlah karyawan harian tetap                      

PT.Mulia Bhakti Kahuripan Tahun 2014. 
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Tabel 1.2 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Karyawan Harian Tetap Menurut Bagian 
Tahun 2014 

No. Bagian 
Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 
Persentase 

LK PR 

1. Mandor Agronomi 37 5 42 9,20% 

2. Krani Afdeling 19 5 24 5,20% 
3. Pemanen 160 1 161 35,20% 
4. Pemuat 8 1 9 1,90% 
5. Perawatan 41 77 118 25,70% 
6. Mekanik & Pembantu 11 - 11 2,40% 
7. Driver & Operator Alat Berat 23 - 23 5,10% 

8. Kepala Gudang & Pembantu 3 1 4 0,80% 

9. Keuangan 1 3 4 0,80% 
10. Personal General Affair 4 5 9 1,90% 

11. Petugas Pelayanan 24 17 41 8,90% 

12. Petugas CD & Juru Ukur 12 - 12 2,60% 
 TOTAL 343 115 458 100.00% 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa karyawan 

PT.Mulia Bhakti Kahuripan Tahun 2014 berjumlah 458 orang, 

dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 343 orang (74,85%) dan 

karyawan perempuan sebanyak 115 orang (25,11%). 

Dari Tabel 1.2 juga dapat dilihat bahwa pekerjaan yang 

paling banyak diduduki karyawan adalah bagian panen dan 

perawatan. Bagian panen terdapat 35,20% karyawan dengan jumlah 

tenaga kerja laki-laki sebanyak 46,65% dan perempuan sebanyak 

0,87%. Pekerjaan ini khusus bekerja memanen buah sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditentukan. Ini bertujuan agar kualitas buah 
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yang dipanen tetap terjaga. Urutan kedua diduduki oleh bagian 

perawatan yaitu sebanyak 25,7% karyawan dengan jumlah tenaga 

kerja perempuan lebih banyak dari tenaga kerja laki-laki, yaitu 

66,96%  tenaga kerja perempuan dan 11,95% tenaga kerja laki-laki. 

Pada bagian ini karyawan bertugas khusus merawat kebun 

khususnya bibit dan juga pohon sawit. Urutan ketiga diduduki oleh 

bagian mandor sebanyak 9,2% (mandor laki-laki sebanyak 10,79% 

dan mandor perempuan sebanyak 4,35%), mandor di sini terdiri dari 

mandor bibitan, mandor perawatan, mandor panen, mandor sipil, 

mandor semprot dan mandor transportasi. Urutan ke empat diduduki 

bagian petugas pelayanan yaitu sebanyak 8.9% dengan jumlah 

petugas laki-laki sebanyak 6,99% dan petugas perempuan sebanyak 

14,78%. Petugas pelayanan bertugas mengontrol kondisi dan 

persediaan fasilitas karyawan selama berada di komplek kebun. 

Selain itu, masih ada beberapa bagian pekerjaan yang memiliki 

persentase di atas 5%, yaitu bagian kerani afdeling (kerani bibitan, 

kerani panen, kerani perawatan, kerani pemuat) yang berjumlah 

5,2% (kerani laki-laki sebanyak 5,54%, kerani perempuan sebanyak 

4,35%) dan bagian traksi  dengan jumlah 7,5% yang terdiri dari 

Mekanik dan pembantu mekanik sebanyak 2,4% , driver dan 

operator alat berat sebanyak 5,1%. 
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Dalam menjalankan usahanya, tiap perusahaan tidak lepas 

dari berbagai masalah, salah satu masalah yang dihadapi perusahaan 

adalah perputaran karyawan (labour turnover). Berikut tabel tingkat 

perputaran karyawan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan selama 3 

tahun terakhir. 

Tabel 1.3 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Tingkat Perputaran Karyawan (Labour Turnover) 
Tahun 2012-2014 

Tahun 

Jumlah Karyawan  Perubahan 
Naik / 
Turun 

Awal 
Masuk  Keluar 

Akhir Turnover 
LK PR LK PR 

2012 
2013 
2014 

67 
161 
342 

48 
102 
99 

56 
126 
95 

10 
45 
73 

- 
2 
5 

161 
342 
458 

82,45% 
71,96% 
29,00% 

- 
(10,49) 
(42,96) 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 (data olahan) 

Dari Tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa tingkat perputaran 

karyawan (labour turnover) selama Tahun 2012 sampai dengan 

Tahun 2014 mengalami penurunan. Tahun 2012 perputaran 

karyawan terjadi sebesar 82,45%, sedangkan pada Tahun 2013 turun 

sebanyak 10,49% menjadi 71,96%. Pada Tahun 2014 terus 

mengalami penurunan sebanyak 42,96% sehingga perputaran 

karyawan  menjadi 29%. Meskipun jumlah karyawan keluar semakin 

meningkat hal ini tidak menyebabkan naiknya persentase perputaran 

karyawan (turnover), hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang 

masuk jauh lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang 
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keluar. ini menandakan bahwa tingkat perputaran karyawan 

PT.Mulia Bhakti Kahuripan pada tiga tahun tersebut tergolong baik. 

Dari Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat perputaran 

karyawan PT.Mulia Bhakti Kahuripan selama tiga tahun tersebut 

tergolong baik. Dari Tabel 1.2 ini juga dapat dilihat bahwa jumlah 

karyawan laki-laki yang keluar dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan karyawan berjenis kelamin 

perempuan. 

Masalah lain yang dihadapi oleh perusahaan yaitu 

ketidakhadiran atau kemangkiran karyawan dalam suatu periode 

tertentu. Ini merupakan masalah sumber daya manusia yang harus 

diselesaikan dengan segera oleh manajemen perusahaan. 

Menurut Umar (2005 : 161), ketidakhadiran atau 

kemangkiran karyawan dalam bekerja dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
AK =                 x 100% 

 
 

Keterangan : 

AK = Angka Kemangkiran 

KH = Jumlah hari karyawan absen tiap periode 

JK = Jumlah rata-rata karyawan tiap periode 

HK = Jumlah hari kerja tiap periode 

KH 
   

JK x HK 
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Berikut diperoleh data absensi karyawan PT.Mulia Bhakti 

Kahuripan yang dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat 

kedisiplinan karyawan. 

 
Tabel 1.4 

PT.Mulia Bhakti Kahuripan 
Absensi Karyawan 
Tahun 2012-2014 

Tahun 
Jumlah 

Hari Kerja 
(HK) 

Jumlah 
Karyawan 

(JK) 

Jumlah Absensi 
(Hari) 

Total 
Jumlah 
Absensi 

(KH) 

% 
Sakit Izin Alpa 

2012 300 161 55 321 62 438 0,91% 
2013 294 342 128 926 189 1243 1,24% 
2014 293 458 289 1322 193 1804 1,34% 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

 
Dari tabel di atas terlihat jumlah absensi semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012 persentase absensi sebesar 

0,91%. Pada Tahun 2013, persentase absensi mengalami 

peningkatan menjadi 1,24%. Sedangkan pada Tahun 2014, terus 

mengalami penigkatan sebanyak 0,10% yaitu menjadi 1,34%. 

Apabila tidak ada tindakan dari pihak manajemen perusahaan, hal ini 

akan dapat mengakibatkan semakin menurunnya produktivitas kerja 

karyawan yang akan berdampak bagi perusahaan.   

Selain masalah ketidakhadiran karyawan, berikut dapat kita 

lihat masalah kedisiplinan dari catatan pelanggaran-pelanggaran 

peraturan yang dilakukan karyawan dan jumlah sanksi kerja 
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karyawan dalam waktu 3 tahun terakhir. Adapun data yang 

dimaksud sebagai berikut: 

Tabel 1.5 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jenis Pelanggaran Disiplin dan Jenis Sanksi 
Tahun 2014 

No Jenis Pelanggaran Disiplin Jenis Sanksi 

1. Pelanggaran Disiplin Rendah, yaitu : 

a. Pelanggaran yang dilakukan karyawan 
yang lamban, kurang tanggap dan lalai 
dalam melakukan pekerjaan. 

Teguran Lisan  

2. Pelanggaran Disiplin Sedang, yaitu 
pelanggaran yang dilakukan karyawan yang : 

a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan atau 
mangkir maksimal 3 hari dalam 1 bulan. 

b. Melanggaran peraturan dan tata tertib 
perusahaan (dilakukan berulang kali). 
Peraturan dan tata tertib ini berapa 
diantaranya yaitu : jam kerja yang tidak 
sesuai dengan aturan perusahaan, sering 
meninggalkan tempat kerja pada saat jam 
kerja, tidak mengikuti aturan dalam 
penggunaan alat kerja, merusak barang / 
inventaris perusahaan dan lain-lain. 

Teguran tertulis 
yang terdiri dari : 

a. SP 1 

b. SP 2 

c. SP 3 

3. Pelanggaran Disiplin Berat, yaitu pelanggaran 
yang dilakukan karyawan yang : 

a. Berkelahi di lingkungan perusahaan. 

b. Melakukan perjudian dan tindakan asusila 
di lingkungan perusahaan. 

c. Menjual dan mengkonsumsi minuman 
keras dan obat-obatan terlarang. 

d. Mencuri barang / inventaris perusahaan. 

a. Pemberhentian 
sementara 
(Skorsing). 

b. Pemutusan 
hubungan 
kerja. 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 



10 

 

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat beberapa pelanggaran disiplin 

dan jenis sanksi yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap 

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. 

Berikut data jumlah karyawan PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

yang melakukan pelanggaran disiplin kerja dari Tahun 2012 sampai 

dengan 2014. 

Tabel 1.6 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Sanksi Kerja Karyawan 
Tahun 2012-2014 

Tahun 
Pelanggaran Disiplin Kerja 

Jumlah SP 1 SP 2 SP 3 
LK PR LK PR LK PR 

2012 9 1 9 - - - 19 
2013 15 4 8 - 3 - 30 
2014 25 2 12 1 4  44 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

 
Berdasarkan Tabel 1.6 di atas terlihat bahwa jumlah 

pelanggaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 

Tahun 2012 pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan berjumlah 

19 pelanggaran, diantaranya dilakukan oleh karyawan laki-laki 

berjumlah 18 orang dan karyawan perempuan sebanyak 1 orang. 

Untuk Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 57,89%  yaitu 30 

pelanggaran, 26 pelanggaran dilakukan karyawan laki-laki dan 4 

pelanggaran dilakukan karyawan perempuan. Pada Tahun 2014 

tingkat pelanggaran disiplin juga terjadi peningkatan sebanyak 
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46,67%, di mana karyawan laki-laki yang melakukan pelanggaran 

berjumlah 41 orang dan karyawan perempuan sebanyak 3 orang. 

Peraturan yang dibuat oleh setiap perusahaan bukan untuk 

memberatkan dan membuat karyawan tertekan, akan tetapi peraturan 

dibuat agar tercipta keharmonisan hubungan kerja dan tercapainya 

tujuan perusahaan. Adanya peraturan perusahaan dalam 

mendisiplinkan karyawan bertujuan memotivasi karyawan sehingga 

dapat mendisiplinkan diri, menimbulkan semangat dan kegairahan 

kerja yang baik, efisiensi yang tinggi, moral kerja yang baik dan 

efektivitas kerja karyawan semakin meningkat, sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok.  

Selain menerima sanksi atas setiap pelanggaran yang 

dilakukan oleh karyawan, untuk meningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan biasanya memberikan penilaian atas kepatuhan yang 

telah dilakukan oleh setiap karyawan. Salah satu dari tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan. 

Dar tabel jumlah karyawan harian lepas dan karyawan harian 

tetap PT. Mulia Bhakti Kahuripan, dapat dilihat bahwa jumlah 

tenaga kerja bagian perawatan berjenis kelamin laki-laki lebih 

sedikit dibanding tenaga kerja yang berjenis kelamin perempuan. 

Dan dari hasil penilaian kinerja karyawan harian tetap bagian 

perawatan yang diperoleh penulis dari data perusahaan menunjukkan 
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bahwa nilai persentase tertinggi kenaikan gaji pokok yaitu 5% 

banyak diraih oleh karyawan berjenis kelamin perempuan, seperti 

terlihat pada tabel 1.7 berikut ini. 

 

Tabel 1.7 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Perawatan 
Tahun 2014 

Jenis 
Kelamin 

Persentase Hasil Penilaian Kinerja 
(orang) 

2% 3% 4% 5% 

Laki-laki 2 10 25 4 

Perempuan - 3 48 26 

Sumber : PT. Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

 

Dari Tabel 1.7 di atas, dapat dilihat bahwa 22,00% karyawan 

berjenis kelamin perempuan memperoleh nilai persentase kenaikan 

gaji pokok sebesar 5%, dan karyawan berjenis kelamin laki-laki 

hanya berjumlah 3,40%.  Ini menunjukkan bahwa kemungkinan 

kinerja karyawan berjenis kelamin perempuan lebih baik dari 

karyawan berjenis kelamin laki-laki. 

Berdasarkan hal tersebut dan uraian sebelumnya  maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : “Pengaruh 

Jenis Kelamin Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Perawatan 

pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan”. 
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B. Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang menjadi sasaran dalam penelitian 

ini adalah : “Apakah jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan khususnya 

bagian Perawatan”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan sesuai dengan 

permasalahan yang dimaksud, maka penulis membatasi masalah 

penelitian hanya pada jenis kelamin yang mempengaruhi kinerja 

karyawan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

perawatan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Dapat menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan sehingga dapat lebih memahami ilmu 
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yang diperoleh dan merupakan salah satu syarat meraih gelar 

sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan tentang 

mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap kerja para 

karyawan, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja kerja 

karyawan. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu 

dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia 

khususnya mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja 

karyawan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan 

pemberdayaan sumber daya manusia disebut manajemen sumber 

daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan 

sebagai proses pencapaian tujuan organisasi dengan memperoleh, 

mempertahankan, mengakhiri, mengembangkan, dan menggunakan 

dengan tepat sumber daya manusia dalam organisasi. 
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Handoko (2008 : 4) mengemukakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan “Penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia 

untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi”. 

Selanjutnya pengertian yang sama dikemukakan Simamora 

(2006 : 4) bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah 

“Pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, 

dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok 

pegawai”. Tingkat disiplin kerja yang baik merupakan fungsi 

kegiatan manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan 

harus lebih diperhatikan, karena semakin baik kinerja karyawan, 

maka akan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. 

Fakih (2006 : 71) mengemukakan bahwa “Gender 

merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. 

Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan 

dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender”. 

Mangkunegara (2009 : 67) mengemukakan bahwa : “Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. 
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Kinerja yang baik ditujukan bukan hanya untuk mendapatkan 

hasil kerja yang optimal, tetapi kualitas prestasi kerja juga sangat 

diperhatikan. Dengan kata lain, kinerja karyawan adalah bagaimana 

seseorang melaksanakan pekerjaannya atau prestasi kerja yang baik 

tidak perduli apakah dia perempuan maupun laki-laki. Tanpa adanya 

kinerja yang baik, sulit bagi perusahaan mewujudkan tujuannya. 

Jadi, tingginya tingkat kinerja karyawan baik perempuan maupun 

laki-laki merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. 

 
 

Gambar 1.1 
Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

 
 
 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bentuk Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dengan tujuan utama 

 
JENIS KELAMIN 

 
KINERJA 
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untuk membuat gambaran atau deskripsi suatu keadaan atau 

objektif serta memecahkan suatu masalah dengan cara pencarian 

data-data mengenai masalah yang diteliti sesuai dengan prosedur 

penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2010 : 3) 

metode penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-

lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam 

bentuk laporan.”  

Terdapat beberapa jenis metode penelitian deskriptif, 

jenis metode deskriptif yang digunakan oleh penulis yaitu 

metode deskriptif korelasional. Pengertian dari penelitian 

korelasional sendiri menurut Arikunto (2010 : 4) adalah : 

“Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa 

melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data 

yang memang sudah ada.” 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

dokumen dan laporan tertulis yang tersedia dalam perusahaan 

serta informasi lain yang ada hubungannya dengan variabel 

kinerja karyawan dan jenis kelamin karyawan. 
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3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data 

Arikunto (2006 : 158) mengungkapkan bahwa :  

“Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang 

berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pada suatu 

penelitian”.  

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data di 

mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, 

majalah, dokumen, dan sebagainya.  Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data berkaitan dengan karyawan pada PT.Mulia 

Bhakti Kahuripan. 

Untuk proses pengumpulan data penulis menggunakan 

teknik : 

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti, yaitu data yang berhubungan 

dengan karyawan dan hasil penilaian kinerja karyawan 

bagian perawatan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan. 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada 

pimpinan, kepala bagian dan karyawan PT.Mulia Bhakti 

Kahuripan. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 
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Menurut Arikunto (2006 : 130) populasi adalah 

“Merupakan keseluruhan objek”. Dalam penelitian ini yang  

menjadi populasi adalah karyawan harian tetap bagian perawatan 

pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan Tahun 2014 yang berjumlah 

sebanyak 118 karyawan. 

b. Sampel 

Arikunto (1998 : 125) mengatakan bahwa : “Sampel 

adalah sebagai patokan, jika peneliti mempunyai beberapa ratus 

subyek dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 

25-30% dari subyek dalam populasi. Sementara apabila jumlah 

subyeknya sekitar 100-150 dan metode pengumpulan data 

dengan menggunakan angket/kuisioner, maka peneliti dapat 

mempertimbangkan untuk menggunakan semua subyek atau 

dengan kata lain menggunakan penelitian sensus”.  

Mengingat jumlah populasi pada penelitian ini hanya 118 

orang, maka sampel yang akan penulis ambil dalam penelitian 

seluruh populasi, yaitu 118 orang. 

5. Variabel Penelitian 

Arikunto (2006 : 96) menyatakan bahwa : “Variabel 

penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian”.  Dalam penelitian ini tidak terdapat 

variabel bebas maupun variabel terikat. 
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6. Teknis Analisis Data 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menentukan 

rumus yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan untuk 

mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau 

tidak. Jika data tersebut berdistribusi normal maka proses 

selanjutnya dalam pengujian hipotesis dapat menggunakan 

perhitungan statistik parametris. Tetapi jika datanya tidak 

berdistribusi normal maka pengujian hipotesisnya 

menggunakan perhitungan statistik nonparametrik. Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Chi 

Kuadrat adapun langkah-langkah untuk menguji normalitas 

distribusi data dengan Chi Kuadrat (Riduwan, 2009:187-197) 

sebagai berikut: 

1) Menentukan skor terbesar dan terkecil. 
2) Menentukan rentang (Range). 
3) Menentukan banyaknya kelas (BK). 
4) Menentukan panjang kelas (i). 
5) Membuat tabulasi dengan tabel penolong. 
6) Menentukan rata-rata (mean). 
7) Menentukan simpangan baku (standart deviasi). 
8) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan. 

Menurut Sugiyono (2008 ; 259), rumus Chi Square 

adalah sebagai berikut : 
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Di mana : 

χ2  = Chi Kuadrat 

fo  = Frekuensi yang diobservasi 

fh  = Frekuensi yang diharapkan 

 
Setelah harga chi-kuadrat dihitung, maka harga tersebut 

dibandingkan dengan tabel harga chi-kuadrat dengan α = 5% dan 

dk = k-1. 

 
b. Analisis Chi-Kuadrat dengan Uji Independen Antara Dua 

Faktor 

Penggunaan lain distribusi χ2 ialah untuk uji 

independen antara dua faktor yang terdiri atas beberapa 

kategori. Data yang diperoleh dari kedua faktor ini biasanya 

disusun dalam daftar klasfifikasi dua arah atau lebih terkenal 

dengan daftar kontingensi. Dari daftar ini, akan diketahui 

hubungan antara kedua faktor apakah saling berpengaruh 

atau tidak. 

Sudjana (1997 : 190) mengungkapkan bahwa :  

“Khusus untuk faktor-faktor yang terdiri atas dua kategori, 

χ2 = 

k 

∑ 
i-1 

(fo – fh)2 
fh 
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yang datanya dapat disusun dalam faktor kontingensi 2x2 

dapat dihitung dengan rumus :” 

 
FAKTOR I 

F
A

K
T

O
R

 I
I 

 1 2 Jumlah 

I a b e 

II c d f 

 g h n 

 
 
Di mana : 

e = a + b 
f = c +d 
g = a + c 
h = b + d 
n = a + b + c + d 

 
Rumus statistik yang digunakan adalah : χ2 =  

Dengan α = 5% dan dk = 1. 

 
7. Uji Hipotesis 

1) Menentukan hipotesis 

Ho :  jenis kelamin tidak berpangaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian perawatan. 

Ha : jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

bagian perawatan. 

 

n (| ad – bc | - ½ n)2 
efgh 
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2) Kriteria Keputusan 

Jika χ2 hitung > χ2 tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika χ2 hitung < χ2 tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Analisis ini akan diolah secara manual.


