
1

PENGARUH UNSUR – UNSUR DASAR MANAJEMENTERHADAP KUALITAS
HASIL PRODUKSISHUTTLE COCK MEMORI NGANJUK
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Abstrak
Masalah kualitas produk merupakan suatu masalah yang sering dihadap oleh

perusahaan. Lebih-lebih dengan adanya kemajuan teknlogi, persaingan bisnis yang semakin
ketat dan tuntutan konsumen yang menginginkan barang yang berkualitas, memaksa
perusahaan untuk melakukan langkah-langkah kongkrit, agar dapa menghasilkan produk
yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam upaya meningkatkan kualitas memang
banyak unsur yang harus diperhatikan, misalnya kualitas karyawannya, peralatan yang
dipakai, bahan baku yang digunakan, cara memproduksi dan dana yang tersedia. Dalam
proses produksi unsur-unsur tersebut saling menunjang dan sekaligus sulit untuk ditentukan
mana di antara unsur-unsur tersebut yang paling dominan terhadap kualitas produksi.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah unsur-unsur dasar
manajemen yang terdiri dari dari manusia, material dan mesin mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas hasil produksi Shuttle Cock Memori Nganjuk, dan di antara
unsur-unsur tersebut unsur mana yang dominan berpengaruh terhadap kualitas hassil
produksi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
pengujian hipotesis, yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha menjelaskan apakah teori
yang dikemukakan oleh para ahli berlaku/benar dalam masalah-masalah tertentu. Data
dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, angket dan interview,
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi
dan korelasi yang diolah dengan alat bantu program statistik SPSS Versi 11.0.

Kata Kunci : Kondisi tenaga kerja, Material dan Mesin

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu pendekatan terhadap
manajemen manusia yang berdasarkan empat (4) prinsip dasar: 1. Sumber Daya Manusia
(SDM), 2. Keberhasilan, 3. Kultur dan Nilai Organisasi, 4. Manajemen Sumber Daya
Manusia.

Manajemen produksi adalah kegiatan mengolah sumber daya yang terdapat dalam
perusahaan, mulai dari bahan baku sampai menjadi suatu produk jadi.

Masalah kualitas/mutu produk adalah suatu masalah yang sering dihadapi oleh
perusahaan. Lebih-lebih dengan adanya kemajuan teknologi, persaingan bisnis yang
semakin ketat dan tuntutan konsumen yang menginginkan produk dengan kualitas tinggi,
memaksa perusahaan agar melakukan langkah-langkah kongkrit bagaimana agar dapat
menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas memang banyak unsur atau faktor yang harus
diperhatikan, misalnya kualitas karyawannya, peralatan yang dipakai, bahan baku yang
dgunakan, cara memproduksi dan dana yang tersedia. Dalam proses produksi faktor-faktor
ini saling mennjang dan saling mempengaruhi, namun sulit ditentukan mana diantaranya
yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kualitas produksi. Berkaitan dengan
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hal tersebut dalam tulisan ini akan mencoba mengangkat permasalahan tersebut, bagaimana
pengaruh unsur-unsur dasar manajemen, seperti Man (tenaga kerja), Materials (material)
dan machines (mesin) terhadap kualitas produksi dan sekaligus faktor mana yang paling
berpengaruh dominan terhadap kulaitas produksi perusahaan Shuttle Cock Memori
Nganjuk.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:
1. Apakah unsur-unsur dasar manajemen , seperti manusia, material dan mesin secara

bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap tingginya kualitas hasil
produksi Shuttle Cock Memori Nganjuk.

2. Diantara unsur-unsur manajemen tersebut, mana yang mempunyai pengaruh dominan
terhadap kualitas hasil produksi Shuttle Cock Memori Nganjuk.

KAJIAN PUSTAKA
Unsur – unsur manajemen menurut Amrine (terjemahan Sedyana, 1995:6)

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang membuat keberhasilan operasi manufaktur dapat
diuraikan dengan menggunakan kata-kata yang semuanya mulai dengan huruf M, yaitu: 1.
Man, 2. Material, 3. Money, 4. Machines, 5. Methods, 6. Market

Richard (1993:143) berpendapat “quality refers to characteristics suc s colour, style,
material composition and slight functional, variations, all whithin the same genera product
style”.

Lawrence (1962:314) menyatakan “quality is abstract words unless related to
definable and measurable characteristics of the product involved”.

Ishikawa (1995:75) menyatakan “In short, quality assurance means to assure quality in
product so that consumer can buy it whit confidence and use it for along period of time
confidence and satisfaction”.

Faifenbaum (1986:7) berpendapat “The total composite product and service
characteristics of marketing, manufacture and maintenance through which the product and
service in use will neet the expectation of the costumers”.

Dari beberapa definisi seperti yang dipaparkan di atas dapatlah disimpulkan, bahwa
pengertian kualitas (mutu) adalah mencerminkan seperangkat sifat atau ciri-ciri seperti
dimensi, bentuk, tata warna, komposisi bahan, kemudahan pemakaian, praktis, daya tahan
serta kemasan produk.
a. Stoner (1982:17) mengemukakan :

“This is the controlling function of management, and it involves tree element :
1. Establishing standard of performance
2. Measuring current performance and comparing it against the established
standards.
3. Taking action to correct any performance thet does not neet those standard,
throught the controling function not let is stray too for from its goals”.

b. Terry (1972:535) mengemukakan :
“Controlling is determining what is being acomplished, that is, evaluating the
performance and, if necessary, applying corrective measures so that the
performance take place according to plans”.

c. Effendy (1997:24-25) mengatakan:
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“Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengendalikan
pelaksanaan. Kesalahan, kegagalan, penyimpangan yang terjadi di  lapangan perlu
diperbaiki atau diluruskan dan dicegah terulang kembali kesalahan-kesalahan
tersebut, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda denan rencana yang
telah ditetapkan”.
Menyimak dua pendapat tentang tujuan pengendalian kualitas seperti tersebut diatas,

dapat dikatakan bahwa tujuan pengendalian kualitas adalah untuk menjaga dan
mengarahkan agar kualitas produk dari perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana
adanya yang telah direncanakan, sehingga dapat tetap menjamin adanya kepuasan
konsumen dan dengan melaksanakan pengendalian kualitas perusahaan dapat
meningkatkan kualitas produknya. Karena bagaimanapun juga konsumen selalu mencari
produk yang kualitasnya tinggi. Tujuan yang lain ialah untuk menekan biaya, dalam hal ini
dapat berupa biaya penilaian/ pemeriksaan dan biaya kegagalan.

A. Kerangka Berpikir
Kerangka berfikir dari penelitian dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

Gambar: Kerangka Berfikir Penelitian

B. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian dan

tinjauan pustaka yang telah diuraikan sepeti tersebut diatas dapat dikemukakan hipotesis
penelitian ini sebagai berikut:
1. Diduga ada pengaruh unsur-unsur dasar manajemen yang terdiri dari Manusia (tenaga

kerja), Material (bahan baku) dan Mesin secara serempak terhadap kualitas hasil
produksi Shuttle Cock Memori Nganjuk.

2. Diduga, bahwa di antara unsur-unsur dasar manajemen tersebut kondisi material
berpengaruh dominan terhadap kualitas hasil produksi Shuttle Cock Memori Nganjuk.

METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pengujian
hipotesis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.

B. Identifikasi Variabel
1. Variabel Bebas ( X )

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

Material

(X2)
Mesin

(X3)

Kualitas Produksi

(Y)

Manusia

(X1)
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a) Kondisi Tenaga Kerja ( X1 )
b) Kondisi Material ( X2 )
c) Kondisi  Mesin ( X3 )

2. Variabel Tergantung ( Y )
Dalam penelitian ini variabel tergantungnya adalah besarnya kualitas hasil produksi
suttle cock.

C. Sumber Data
1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang dikumpulkan dengan
menyebar angket, melakukan wawancara dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
2. Data Sekunder

Data sekunder dimaksud dalam penelitian ini adalah data tentang kualitas hasil
produksi yang telah didokumentasi oleh perusahaan.

D. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada Perusahaan Shuttle Cock Memori yang berlokasi di Jalan

megantoro No. 444 B Nganjuk. Adapaun pelaksanaan penelitian pada bulan Juni sampai
dengan Agustus 2007.

E. Subyek Penelitian
1. Tenaga kerja produksi
2. Tenaga kerja bagian material
3. Tenaga kerja bagian mesin

F. Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:
1. Angket
2. Dokumentasi
3. Observasi

G. Teknik Analisa Data
Data primer dan sekunder yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian dianalisa dengan

menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan Program Statistik SPSS For
Window versi 11.0.
Adapun analisis yang dilakukan meliputi:
1. Analisis Regresi Linier Berganda
2. Menghitung Koefisien Determinasi (R2)
3. Melakukan Uji F
4. Melakukan Uji t
5. Analisa korelasi
HASIL PENELITIAN
A. Analisa Model Persamaan Regresi

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan pada bab terdahulu,
maka berikut ini disajikan hasil analisa data yang perhitungannya menggunakan alat bantu
komputer program SPSS (Statictical Program for Social Science) versi 11.0 sebagaimana
tampak pada tabel 1.
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Tabel 1:
Hasil Perhitungan Statistik Pengaruh Unsur-unsur Dasar Manajemen

Tehadap Kualitas Produksi Shuttle Cock Memori
di Nganjuk

No Variabel bebas Koifisien
Regresi

Standart Error t-hitung t- Sig

1 Kondisi tenaga Kerja -0.117 0,055 2,141 2,060
2 Kondidi material -0,305 0,066 4,595 2,060
3 Kondisi mesin -0,067 0,013 5,147 2,060

Constant : 101,558 Standart Error : 0,4233
Multilpe Regretion : 0,943 F hitung : 56,333
R Square : 0,889 F tabel. : 3,01
Adjusted R Square 0,874 N : 25

Sumber: Lampiran 7

Dari tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai-berikut:
Y = 101,558 - 0,117 X1 - 0,305 X2 - 0,067 X3

B. Koefisien Determinasi
Tabel 4.8 menunjukkan besarnya koifisien determinasi berganda (R2) = 0.889, hal

iniberarti bahwa variabel-variabel kondisi tenaga kerja, kondisi material dan kondisi mesin
secara serempak mempengaruhi terhadap variasi kualitas hasil produksi sebesar 88,9%,
sedangkan sisanya sebesar 11,1% bahwa kualitas hasil produksi shuttle cock dipengaruhi
faktor-faktor lain di luar ketiga faktor yang dimasukkan dalam model penelitian.

C. Uji serempak (Uji F)
Untuk menguji hubungan antara variabel bebas secara serempak terhadap variabel

tergantungnya, dalam hal ini  untuk mengetahui apakah variabel-variabel kondisi tenaga
kerja, kondisi material dan kondisi mesin secara serempak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas produksi perusahaan Shuttle Cock Memori di Nganjuk,
digunakan Uji Serempak (Uji F). Hasil Uji F ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Serempak Variabel bebas

Sumber
Derajad
Bebas

Jumlah Kwadrat Rata-rata Kwadrat F Hitung

Regresi 3 30,279 10,093 56,33

Residual 21 3,762 0,179

Total 24
Sumber : Lampiran 7

Kriteria penerimaan dan penolakan dari uji serempak ini    adalah jika    nilai Fhitung>
F tabel, berarti hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang berarti
bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
tergantungnya. Dan sebaliknya jika nilai Fhitung< F tabel, maka hipotesis nol (Ho) diterima
dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

Dari hasil  perhitungan dengan menggunakan regresi diketahui besarnya Fhitung (56,33)
> F tabel (3,01), dengan demikian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan
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antara manusia, material dan mesin secara bersama-sama terhadap kualitas produk ditolak,
yang berarti hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya

D. Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel kondisi tenaga

kerja, material dan mesin secara parsial terhadap kualitas produksi
Ada tidaknya pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya

diukur dengan jalan membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel pada taraf kesalahan 
= 0,05. Jika nilai t hitung>tabel berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel X
terhadap variabel Y. Hasil uji parsial sebagaimana tampak pada tabel 3 berikut:

TABEL 3
Hasil Uji Parsialvariabel Bebas

Koefisien
Nilai

Regresi
Standar
Devisi

t
hitung t-tabel Ket.

Kondisi tenaga Kerja -0.117 0,055 2,141 2,064 Ho ditolak
Kondidi material -0,305 0,066 4,595 2,064 Ho ditolak
Kondisi mesin -0,067 0,013 5,147 2,064 Ho ditolak

Sumber: Lampiran 7

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai-berikut:
a. Pengaruh variabel kondisi tenaga kerja terhadap kualitas hasil produksi. Oleh karena

nilai t hitung. (2,141) > t tabel (2,064) maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel
kondisi tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil
produksi.

b. Pengaruh variabel kondisi material  terhadap kualitas hasil produksi. Oleh karena t
hitung. (4,595) > t tabel (2,064) maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel kondisi
material mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil produksi.

c. Pengaruh variabel kondisi mesin terhadap kualitas hasil produksi. Oleh karena nilai t
hitung. (5,147) > t tabel (2,064), maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel kondisi
mesin  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil produksi.

E. Hasil Uji Korelasi
Uji korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara varaiabel-variabel

bebas (X) terhadap variabel terikatnya (Y).  Koefisien korelasi masing-masing variabel
bebas tampak pada tabel 411 di bawah ini.

Tabel 4
Nilai Koefisien Korelasi

Variabel  X1, X2, dan X3, terhadap Variabel  Y

X1 X2 X3

Y -0,294 -0,866 -0,777

Sumber : Lampiran 8
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di antara variabel bebas, X1, X2, dan X3,

yang paling erat hubungannya dengan varabel terikat (Y) adalah variabel kondisi material
(X2). Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa di antara variabel-variabel kondisi
tenaga kerja, material dan mesin, yang  dominan berpengaruh terhadap kualitas produksi
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shuttle cock Mentari Nganjuk adalah variabel kondisi material, dengan  nilai koefisien
korelasi parsial sebesar –0,866.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menemukan jawaban dari hipotesis yang telah dirumuskan, sebagai
berikut:
Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini bahwa kondisi tenaga kerja, material

dan mesin, secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas
produksi Shuttle Ccock Memori di Nganjuk terbukti kebenarannya.  Hal tersebut
dibuktikan dengan nilai F hitung (53,33)  > F tabel (3,01)

Hipotesis kedua yang diajukan bahwa kondisi tenaga kerja, material dan mesin, secara
individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas produksi Shuttle Cock
Memori di Nganjuk terbukti kebenarannya.  Hal tersebut dibuktikan sebagai-berikut:

a. Pengaruh variabel kondisi tenaga kerja terhadap kualitas hasil produksi. Nilai t hitung.
(2,141) > t tabel (2,064) maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel kondisi tenaga
kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil produksi.

b. Pengaruh variabel kondisi material  terhadap kualitas hasil produksi. Nilai t hitung.
(4,595) > t tabel (2,064) maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel kondisi material
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil produksi.

c. Pengaruh variabel kondisi mesin terhadap kualitas hasil produksi. Oleh karena nilai t
hitung. (5,147) > t tabel (2,064), maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel kondisi
mesin  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil produksi.

Hipotesis ke tiga yang diajukan bahwa variabel kondisi material merupakan variabel yang
dominan berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi shuttle cock terbukti
kebenarannya. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasi tertinggi, yaitu
0,866.

B. Saran
Atas dasar kesimpulan yang telah diungkapkan di atas, maka diajukan saran-saran

sebagai-berikut:
1. Mengingat bahwa semua variabel yang ada pada konsep unsur-unsur dasar manajemen

mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap kualitas hasil produksi,  maka pimpinan
perusahaan Shuttle Cock Memori Nganjuk  perlu selalu menjaga kondisi tenaga kerja,
mesin maupun material, karena faktor-faktor tersebut terbukti cukup sensitif dalam
mempengaruhi kualitas hasil produksi.

2. Faktor kondisi material memiliki peran dominan terhadap kualitas hasil produksi
shuttle cock, oleh karena itu manajemen perlu menciptakan suatu sistem dalam upaya
mengurangi stop time akibat dari kondisi material yang digunakan yang selama ini
dirasakan merupakan kendala yang cukup berarti di dalam meningkatkan kualitas hasil
produksi.

3. Dalam meningkatkan peran kondisi mesin terhadap kualitas hasil produksi, maka pihak
manajemen perlu meningkatkan kualitas faktor manusia dalam menangani masalah
mesin produksi disamping juga perlu memperhatikan kesehatan dari para tenaga kerja
langsung.

4. Pihak manajemen perlu menciptakan suatu sistem dalam meningkatkan kualitas
material/ bahan baku yang digunakan supaya kualitas dari hasil produksi juga
meningkat.
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