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ABSTRAK 
 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN PRODUKSI PADA 
PT.PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  

          BANGKINANG  CRUMB RUBBER FACTORY  
                                  SIMALINYANG 

 
Oleh: RETI PUSPITA 

10673004993 
 
 Penelitian ini dilakukan pada PT. P&P Bangkinang crumb rubber factory 
simalinyang yang berlangsung pada bulan april 2010. Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui secara empiris apakah anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga 
kerja, kapasitas mesin, modal kerja dan fasilitas gudang mempengaruhi anggaran produksi. 
Pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi menggunakan instrument 
kuesioner. 
 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. untuk 
mengetahui besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisa 
Regresi Linear Berganda dengan menggunakan progam SPSS  versi 16,0 yaitu dengan hasil  
Y = 3,156 + 0,644 –0,035+ 0,113 + 0,192 + 0,017 – 0,054 + 6 
 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang 
mempengaruhi anggaran produksi, yaitu anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga 
kerja, kapasitas mesin, modal kerja dan fasilitas gudang . Uji F digunakan untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi secara bersama-sama 
(simultan). 
            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini handal dan valid melalui pengujian validitas dan reliabilitas dengan 
menggunakan Pearson Correlation Out SPSS Viewer dan Cronbach Alpha. Kedua, secara 
parsial variabel anggaran penjualan, tenaga kerja, kapasitas mesin mempunyai pengaruh 
positif signifikan terhadap anggaran produksi. Sedangkan variabel stabilitas bahan baku, 
modal kerja dan fasilitas gudang dinyatakan tidak mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap anggaran produksi, dan  ketiga, nilai koefisien detrminasi (R2) sebesar 81,6% 
artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, sedangkan 18,4% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
 
 
Kata kunci  : anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas                      

mesin, modal kerja dan fasilitas gudang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan tertentu, baik 

tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Salah satu tujuan jangka pendek 

perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan manajemen yang baik dan andal serta memiliki kemampuan untuk mengambil 

keputusan yang menguntungkan yang mampu menjamin kelangsungan hidup perusahaan 

dimasa yang akan datang. Dalam menjalankan aktivitasnya guna memperoleh laba tersebut, 

tidak jarang perusahaan menghadapi hambatan dan permasalahan. Untuk itu diperlukan 

informasi yang lengkap, tepat dan cepat serta berbagai alat teknik pengawasan. Salah satu 

alat pengawasan yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah dengan anggaran. 

Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis, yang dirumuskan dalam bentuk angka-

angka dimana mencerminkan kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. Salah satu anggaran dalam perusahaan adalah anggaran produksi.  

Anggaran produksi merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah 

unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang didalamnya 

mencakup rencana mengenai jenis (kualitas), jumlah (kuantitas), waktu (kapan) produksi 

akan dilakukan (Christina, et, al, 2002:60). 
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Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, anggaran produksi memegang 

peranan yang sangat penting, karena tanpa adanya perencanaan maka perusahaan tidak dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Anggaran tidak hanya digunakan sebagai alat perencanaan, 

tetapi juga digunakan sebagai alat pengawasan dan tolak ukur prestasi kerja karyawan dari 

tingkat manajemen terendah hingga pada tingkat manajemen tertinggi.  

Dengan demikian, anggaran produksi merupakan alat ukur dan pengawasan proses 

produksi yang sangat efektif dan tidak dapat diabaikan agar tercapainya tujuan perusahaan. 

Mengingat produksi itu merupakan suatu proses, maka hasil dari proses tersebut akan 

berpengaruh pada hasil produksi yang dicapai. Bila produksi dilakukan secara baik, maka 

hasil yang akan dicapai akan sesuai dengan rencana semula. Untuk itu, dalam menyusun 

anggaran produksi harus dipertimbangkan secara cermat dan bijak beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, agar proses produksi dapat berjalan sesuai rencana dan produksi benar-

benar mencapai sasaran.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Syaifudin Zuhri pada PT. 

Citra Riau Sarana Kuantan Sengingi, tahun 2009 yang berjudul faktor-faktor yang 

mempengaruhi anggaran produksi pada PT. Citra Riau Sarana Kuantan Sengingi didalam 

penelitiannya itu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi CPO adalah anggaran 

penjualan, stablitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja sehingga 

anggaran dan realisasi CPO(crude palm oil) dan PK (palm kernel)  mengalami fluktuasi tiap 

tahunnya. 
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Setelah panulis memahami hasil penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

memperluas lagi penelitian itu, yaitu penulis mengadakan penelitian disebuah perusahaan 

perindustrian dan perdaganggan karet yang terletak di simalinyang yang mengelola karet 

mentah menjadi setengah jadi atau karet remahan dengan menambahkan fasilitas gudang 

sebagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Penelitan sebelumnya tidak memasukkan faslitas gudang sebagai faktor yang 

mempengaruhinya karena yang diteliti nya adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. kelapa sawit tidak memerlukan penggudangan 

karena sifat kelapa sawit yang tidak bisa ditimbun apalagi disimpan di gudang karena kalau 

disimpan digudang kelapa sawit tersebut akan rusak dan kulitasnya menjadi turun. sedangkan 

di perusahaan yang sedang penulis teliti adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perindustrian dan perdaganggan karet, karet memerlukan fasilitas gudang untuk penyimpanan 

karena karet yang tidak mudah rusak dan jika semakin lama disimpan maka kulitasnya 

semakin bagus karena sudah kering dan tidak menyimpan kadar air lagi. 

Untuk mendapatkan produksi yang baik perusahaan P&P Bangkinang Crumb Rubber 

Factory Simalinyang anggaran produksinya dipengaruhi oleh beberapa faktor pertama 

anggaran penjualan harus direncanakan dengan baik agar tercapainya anggaran produksi yang 

baik pula, kedua stabilitas bahan baku harus diperhatikan juga karena tanpa persediaan bahan 

baku yang memadai mengakibatkan proses produksi akan terganggu, maka perusahaan harus 
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 memperkirakan bahan bakunya secara cermat, ketiga tenaga kerja harus diperhatikan karena 

tenaga kerja merupakan alat penggerak dari mesin tanpa adanya tenaga kerja operasi 

perusahaan praktis tidak akan dapat berjalan,  keempat kafasitas mesin juga harus 

diperhatikan karena pemilihan mesin yang cocok untuk proses produksi merupakan hal yang 

sangat penting karena pemilihan secara bijak yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

perusahaan maka proses produksi akan berjalan dengan efectif dan efisien sehingga produksi 

mencapai sasaran, kelima modal kerja harus diperhatikan juga karena modal kerja 

mempengaruhi penyusunan anggaran produksi perusahaan, tentunya perusahaan akan 

menyusun anggaran produksinya sesuai dengan modal kerja yang dimiliki, keenam fasilitas 

gadang harus diperhatikan juga karena gudang untuk menyimpan bahan baku dan 

menghindari penurunan kualitas tanpa penggudangan maka tidak ada tempat bahan baku 

yang aka diproses atau tidak  ada penyimpanan bahan baku yang telah diproduksi   

Menurut Christina, et, al, (2002:60) beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran 

produksi yaitu rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan, kapasitas mesin 

dan peralatan pabrik, tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun 

kuantitasnya, stabilitas bahan baku, modal kerja yang dimiliki dan fasilitas gudang. 

Penyusunan anggaran produksi ditentukan oleh kebijakan pimpinan perusahaan dalam 

menetapkan pola produksi selama periode yang akan datang. Pola produksi yang dimaksud 

adalah perkembangan jumlah unit yang akan  
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diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang untuk menghadapi pola 

penjualan.  

Dengan demikian, agar proses produksi dapat dilakukan dengan baik maka perlu 

disusun anggaran produksi yang baik pula sebagai alat ukur dan pengendalian proses 

produksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang merupakan salah satu 

perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar kiri), dimana 

perusahaan ini bergerak dibidang Perindustrian Perdagangan karet mentah kemudian diolah 

menjadi setangah jadi yang berupa karet remahan (Crumb Rubber). 

Perusahaan ini melakukan proses produksi secara terus menerus, karena sifat karet yang 

tidak bisa ditimbun. PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang 

mendapatkan bahan baku dari perkebunan rakyat atau kebun milik masyarakat pribadi. 

Perusahaan hanya akan mengolah karet mentah untuk menjaga kualitas hasil produksinya. 

Dengan kapasitas mesin 10 ton per jam, dalam satu bulan perusahaan mampu mengolah karet 

mentah hingga 7200 ton lebih. 

Dari kegiatan produksi PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang 

selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa selama ini realisasi produksi karet 

remahan atau Crumb Rubber belum pernah mencapai bahkan melebihi anggaran produksi 

yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat anggaran serta realisasi produksi 

Crumb Rubber PT. P&P 
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 Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang selama lima tahun terakhir pada tabel I.1. 

Tabel I.1: Anggaran dan Realisasi Produksi Karet Remahan (Crumb Rubber) Pada PT. 

P&P Bangkinang  Crumb Rubber Factory  Simalinyang. 

TAHUN ANGGARAN 

PRODUKSI 

(TON) 

REALISASI 

PRODUKSI 

(TON) 

TINGKAT 

REALISASI 

PRODUKSI  

(%) 

2005 32.500 30.500 93.84 

2006 34.500 32.000 92.75 

2007 36.500 32.800 89.86 

2008 40.500 34.500 85.18 

2009 42.500 40.500 95.29 

 Sumber: PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang 

 

Data diatas menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir realisasi produksi karet 

remahan atau Crumb Rubber PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang 

tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2005 anggaran produksinya 

adalah sebanyak 32.500 ton dan terealisasi  30.500 ton atau sebesar 93,84%, tahun 2006 

dianggarkan sebanyak 34.500 ton dan terealisasi 32.000 ton atau 92.75%, tahun 2007 

dianggarkan sebanyak 36.500 ton dan hanya terealisasi 32.800 ton atau sebesar 89.86%, 

sedangkan pada tahun 2008 anggaran produksinya adalah sebanyak 40.500 ton namun 

realisasinya hanya 34.500 ton atau 85.18%, dan pada tahun 2009 dianggarkan sebanyak 

42.500 ton dan realisasinya adalah 40.500 ton atau 95.29%. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini PT. P&P Bangkinang Crumb 

Rubber Factory  Simalinyang tidak mampu mencapai target  
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produksi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hal ini perlu 

menjadi perhatian bagi pihak manajemen untuk mencari apa penyebab dari tidak tercapainya 

anggaran produksi selama ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.   

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Produksi pada PT. P&P 

Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

apakah faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan 

anggaran produksi, yaitu: 

1. Apakah secara persial anggaran penjualan, stabilitas bahan baku,tenaga kerja, 

kapasitas mesin, modal kerja, dan fasilitas gudang berpengaruh secara signifikan 

terhadap anggaran produksi pada P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 

Simalinyang? 

2.   Apakah  secara bersama-sama (simultan) anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, 

tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja,dan  fasilitas gudang bepengaruh secara 

signifikan terhadap anggaran produksi pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber 

Factory Simalinyang?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui secara parsial apakah anggaran penjulan, stabilitas bahan baku, 

tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja, dan fasilitas gudang berpengaruh  

secara signifikan terhadap anggaran produksi pada PT. P&P Bangkinang Crumb 

Rubber Factory  Simalinyang. 

b. Untuk megetahui secara bersama-sama (smultan) apakah anggaran penjualan, 

stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja dan fasilitas 

gudang  berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran produksi pada PT. P&P 

Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang. 

2.  Manfaat Penelitian 

       Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1.  Bagi penulis,  menambah dan memperdalam pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyusunan anggaran produksi.  

2. Bagi perusahaan, sebagai sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah yang 

dihadapi. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk peneliti sejenis bagi peneliti dimasa yang 

akan datang. 
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D. SISTEMATIKA PENULISAN  

 

 Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam enam bab yaitu sebagai berikut: 

 

BAB  I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB  II  : TELAAH PUSTAKA  

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang 

diteliti yang terangkum dalam telaah pustaka dan mengemukakan hipotesa. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, variabel dan pengukurannya, serta analisis data.  
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi serta aktivitas perusahaan.  

 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, 

menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.  

 

BAB  VI :  KESIMPULAN DAN SARAN  

       Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan 

penulis. 

 

 



BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

1.  Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis, yang dirumuskan dalam bentuk angka-

angka dimana mencerminkan kebijaksanaan, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. Salah satu anggaran dalam perusahaan adalah anggaran produksi.  

Anggaran sangat besar manfaatnya bagi manajemen dalam membantu pengambilan sebuah 

keputusan, karena anggaran dibuat berdasarkan hasil penelitian, penganalisaan, dan 

pertimbangan yang seksama atas alternatif dan kosekuensi dari suatu tujuan yang dinyatakan 

secara kuantitatif. 

Anggaran berbeda dengan ramalan, karena anggaran didasarkan pada analisa secara 

mendalam dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah 

positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun tersebut, sedangkan ramalan semata-

mata untuk memperkirakan apa yang terjadi dimasa yang akan datang. 

Menurut pendapat Komarudin (2007:184) anggaran berbeda dengan peramalan 

(ferocasting), ramalan (ferocast) hanya semata-mata usaha memperkirakan apa yang akan 

terjadi, tanpa mengikat orang yang meramalkan bahwa perkiraannya akan terjadi. 

Komarudin (2007:184) menambahkan bahwa anggaran akan merupakan proyeksi bukan 

prediksi, tetapi suatu estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi dan kondisi 

yang timbul. 

 

 

 



 Perusahaan yang berproduksi secara terus menerus pada prinsipnya mengarahkan usaha 

dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agar perusahaan dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan, pihak manajemen perlu menyusun anggaran sebagai alat perncanaan dan 

pengawasan kegiatan operasional perusahaan pada masa yang akan datang. 

 Setiap kegiatan operasional perusahaan perlu adanya anggaran, termasuk dalam proses 

produksi, agar hasil akhir produksi dapat tercapai sesuai dangan rencana.  

 Menurut   Christina, ed  (2002:60)    yang   dimaksud   dengan   anggaran   produksi   

adalah: 

 Suatu perncanaan secara terperinci mangenai jumlah unit produk yang akan diproduksi 

selama priode yang akan datang,  yang didalamnya mencakup rencana mengenai jenis (kualitas), 

jumlah (kuantitas), waktu (kapan) produksi akan dilakukan. 

 Sedangkan menurut Jhim dan Siegel (2003:57) yang dimaksud dengan anggaran produksi 

adalah: 

 Pernyataan output berdasarkan produk dan biasanya dinyatakan dalam unit.  

Secara garis besar, anggaran produksi dapat diformulasikan seperti yang terlihat pada 

gambar dibawah ini: 

Gambar 1 : Bentuk anggaran produksi secara garis besar  

Rencana penjualan ……………………............................................XXX 
Persediaan akhir ……………………………………………..….….XXX + 
Barang yang tersedia ……………….………………..…………….XXX 
Persediaan awal …………………………………………………....XXX - 
Jumlah yang harus diproduksi ………………………………...…...XXX 

Sumber : Ellen Christina, M.fuad, Sugiarto, dan Edy Sukarno (2002:60) 

Selanjutnya   Munandar (2004:93)   mengemukakan   pengertian   anggaran  produksi 

adalah: 

 

 

 

 



Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit barang yang akan 

diproduksikan oleh perusahaan selama periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi 

rencana tentang jenis (kualitas) barang yang akan diproduksikan, serta waktu (kapan) produksi 

tersebut akan dilakukan. 

Sedangkan menurut  Assauri  (2004 : 129)  yang   dimaksud  dengan  anggaran  produksi   

adalah : 

Perencanaan dan pengorganisasian mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin dan 

peralatan lainnya serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang suatu  periode 

tertentu dimasa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau yang diramalkan. 

Dari difenisi diatas jelaslah bahwa dalam anggaran produksi akan ditentukan apa yang 

akan diproduksi, berapa jumlah yang akan diproduksi, dan kapan barang akan diproduksi. 

Dengan anggaran produksi, proses produksi akan dapat dikoordinir dengan bagian Anggaan 

produksi dalam arti sempit juga disebut anggaran jumlah yang harus diproduksi adalah suatu 

perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai 

dengan volume atau tingkat penjualan yang telah direncanakan (Gunawan dan Marwan, 

2005:181). 

lain yang mempunyai hubungan-hubungan langsung maupun tidak langsung dalam 

kegiatan produksi.  Berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun, perusahaan dapat 

menentukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

 

 



1. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. 

2. Menentukan mesin dan peralatan yang diperlukan dalam proses produksi. 

3. Tingkat persediaan  bahan baku yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung 

selama periode tertentu.  

Anggaran produksi membantu perencanaan,  koordinasi,  dan pengendalian.  kenyataannya 

bahwa rencana produksi yang rinci dibuat dan didasarkan pada rencana penjualan yang realistis 

yang berarti bahwa manajemen telah menganalisis dan membuat rencana khusus mengenai 

fungsi perencanaan produksi dan masalah yang berhubungan. Pembuatan anggaran produksi 

yang rinci memaksa keputusan perencanaan mengenai rencana produksi, kebutuhan bahan dan 

komponen/suku cadang, kebutuhan tenaga kerja, kapasitas pabrik, tambahan modal, dan 

kebijakan persediaan. 

 Perencanaan produksi cendrung mengungkapkan kelemahan dan sumber masalah yang 

akan datang yang dapat dihindari dengan keputusan manajemen yang tepat waktu 

(Welsch,Hilton dan Gordon 2003;194). 

Perencanaan merupakan dasar manajemen untuk menentukan terlebih dahulu kegitan dan 

hasil yang ingin dicapai pada periode berikutnya dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Salah 

satu bentuk dari berbagai jenis perencanaan tersebut adalah anggaran yang diformulasikan dalam 

bentuk angka-angka, dimana dalam penyusunan anggaran diperlukan perencanaan dengan 

mengadakan penelitian dan analisa secara mendalam agar alat ini benar-benar bisa digunakan 

sebagai pedoman untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

Anggaran berbeda dengan ramalan, karena anggaran didasarkan pada analisa secara 

mendalam dengan anggapan bahwa penyusunanan anggaran akan mengambil langkah-langkah 



positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun tersebut,  sedangkan ramalan semata-

mata untuk memperkirakan apa yang terjadi dimasa yang akan datang. 

Menurut pendapat Komarudin (2007:184) anggaran berbeda dengan peramalan 

(ferocasting), ramalan (ferocast) hanya semata-mata usaha memperkirakan  apa  yang  akan 

terjadi, tanpa mengikat orang yang meramalkan bahwa perkiraannya akan terjadi. 

Komarudin (2007:184) menambahkan bahwa anggaran merupakan proyeksi bukan 

prediksi, tetapi suatu estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi dan kondisi 

timbul. 

Karakteristik Anggaran :  

1. Dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), walaupun angkanya berasal dari 
angka bukan satuan keuangan (misalnya unit terjual dan jumlah produksi) 

2. Mencakup kurun waktu satu tahun atau dalam priode tertentu lainnya.  
3. Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima 

tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan. 
4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai wewenang lebih 

tinggi daripada yang menyusunnya.  
5. Jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah kecuali 

dalam hal khusus.  
6. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara priodik dan 

penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dianalisis dan dijelaskan. 
 

Karekteristik Ramalan (Forecast): 

1. Boleh dinyatakan dalam satuan keuangan dan boleh tidak. 
2. Kurun waktunya tidak tetep.  
3. Orang yang membuat ramalan tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencapai 

hasil yang diramalkan. 
4. Ramalan biasanya tidak disahkan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi. 
5. Ramalan akan segera diperoleh jika muncul informasi baru mengenai perubahan 

situasi dan kondisi. 
6. Penyimpangan atas suatu ramalan tidak dianalisis secara formal maupun periodik 

(bias saja orang yang membuat ramalan melakukan analisis, akan tetapi ini lebih 
dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuannya mengadakan ramalan). 



Untuk menentukan jumlah produksi yang direncanakan, terlebih lagi pada perusahaan yang 

menggunakan mesin-mesin serba mekanis dalam pengolahannya, maka standar produksi 

merupakan bahan pertimbangan dan pedoman terhadap proses produksi yang akan dilaksanakan. 

Standar produksi merupakan hal yang sangat penting didalam perusahaan, dengan adanya 

standarisasi akan banyak keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang bersangkutan.  Adanya 

standar produksi dalam perusahaan, maka para karyawan dalam perusahaan akan mempunyai 

pegangan dalam pelaksanaan proses produksi. Sedangkan manajemen perusahaan juga akan 

mendapatkan beberapa kemudahan dalam mengadakan pengendalian kegiatan produksi, 

sehingga para karyawan akan mlaksanakan proses produksi dengan sebaik-baiknya (Agus, 

2002:5). 

Pada akhirnya, dengan mengikuti standar produksi yang tersebut, tujuan produksi untuk 

menghasilkan jumlah yang diharapkan dengan kualitas yang dikehendaki serta waktu yang tepat 

dari pengerjaan akan tercapai. Apabila pekerjaan tersebut menyimpang dari standar yang 

ditetapkan, tentu tujuan dan sasaran produksi tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan 

perusahaan.  

 

2.   Manfaat dan Kegunaan Anggaran Produksi  

Anggaran sangat besar manfaatnya bagi manajemen dalam membantu pengambilan sebuah 

keputusan, karena anggaran dibuat berdasarkan hasil penelitian,  penganalisaan,  dan  

pertimbangan yang seksama atas alternatif  dan konsekuensi dari suatu tujuan yang dinyatakan 

secara kuantitatif. 

Manfaat penyusunan anggaran bagi perusahaan menurut Supriyono (2005:344-345) 

adalah: 



1. Tersedia suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah.  
2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah yang dihadapi oleh 

suatu perusahaan dan membiasakan manajemen untuk mempelajari dengan seksama 
masalah tersebut sebelum diambil keputusan. 

3. Menyediakan cara-cara untuk memformasikan usuha perencanaan. 
4. Menutup kemacetanpotensial sebelum kemacetan tersebut terjadi. 
5. Mengembangkan iklim “profit minded”  dalam perusahaan mendorong sikap 

pentingnya kesadaran biaya dan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber 
perusahaan. 

6. Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana operasi 
berbagai segmen yang ada pada organisasi sehingga keputusan final dan rencana 
tersebut dapat terintegrasi secara komprehensif. 

7. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali secara sistematis 
terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang sudah ditentukan.  

8. Mengkoordinasikan, menghubungkan dan membantu mengarahkan modal dan semua 
usaha organisasi keseluruhan yang paling menguntungkan. 

9. Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dengan membangkitkan semangat 
bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan berguna untuk menyediakan perangsang 
(insentif) untuk pelaksanaan yang efektif.  

10. Menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar untuk 
mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan sikap eksekutif secara 
individual. 

Dengan adanya pendapat para ahli yang menyatakan bahwa anggaran mempunyai 

keterbatasan antara lain menggunakan estimasi atau taksiran-taksiran dalam menyusun rencana-

rencana perusahaan,  maka anggaran bukan berarti harus sesuai dengan kenyataan (hasil akhir).  

Namun diusahakan agar hasil akhir dari kegiatan perusahaan tersebut sedapat mungkin tidak 

menyimpang dari hasil akhir yang sebenarnya.  

Munandar (2004:94) mengemukakan bahwa kegunaan dari anggaran produksi dibedakan 

menjadi:  

1. Secara umum, semua anggaran, termasuk anggaran produksi mempunyai tiga 
kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, 
serta sebagai alat pengawasan kerja, yang membantu manajemen dalam memimpin 
jalannya perusahaan.  

2. Secara khusus, berguna sebagai  dasar penyusunan budged-budged biaya produksi.  
 

Christina, ed. (2002:60-61) juga mengemukakan bahwa kegunaan anggaran produksi 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 



1. Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian 
kerja, dan pengawasan kerja. 

2. Sedangkan kegunaan anggaran produksi secara khusus dapat : 
a. Menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan 

waktu yang telah direncanakan. 
b. Menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan 

yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 
c. Mengaur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. 

Sedangkan menurur Kusuma (2002:2) kegunaan anggaran bagi perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai 
fungsi dari waktu. 

2. Menetapkan jumlah dan saat pemesanan bahan baku serta komponen secara 
ekonomis dan terpadu. 

3. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan 
pesanan serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membandingkan 
dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat 
yang ditentukan. 

4. Membuat jadwal produksi, penugasan pembebanan mesin dan tenaga kerja yang 
terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuatif permintaan pada suatu 
periode. 

 Anggaran suatu perusahaan berguna untuk pedoman dan pengkoordinasian kerja dalam 

setiap kegiatan, serta sebagai alat pengawasan kerja dan alat pembanding untuk menilai realisasi 

dari kegiatan perusahaan. 

Sehubungan dengan fungsi anggaran sebagai alat pengawasan kerja, Gitosudarmo 

(2003:7) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: 

Pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana  atau tidak. 

Pengawasan  pada hakikatnya adalah menentukan tolak ukur standar-standar,  melakukan 

pemeriksaan hasil-hasil dan membandingkan hasil dengan standar,  melihat penyimpangan-



penyimpangan dan umpan balik sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan (Sukanto, 

2002:359).     

Selanjutnya   Winardi  ( 2003:379 )  mengatakan  yang  dimaksud   dengan   pengawasan  

adalah: 

Pengawasan merupakan mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya 

mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu  menerapkan tindakan-tindakan kolektif 

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.  

Menurut Assauri (2004:148) dengan adanya pengawasan produksi, maka keuntungan-

keuntungan yang didapat oleh perusahaan adalah: 

1. Dapat membantu tercapainya produksi yang efisien dari suatu perusahaan. 
pengawasan produksi ini melengkapi atau memberikan kepada manajemen keterangan 
atau data yang diperlukan untuk merencanakan pekerjaan sehingga tercapai 
pengeluaran yang minimum dan efisien yang optimal, yang mana pada akhirnya 
mencapai keuntungan yang maksimum. 

2. Membantu melaksanakan prosedur yang kacau dan sembarangan sehingga dapat 
sederhana. Kemudian membuat pekerjaan yang lebih mudah dikerjakan. Disamping itu 
pekerja umumnya lebih senang bekerja dengan hasil yang lebih baik jika diawasi dan 
direncanakan dengan demikian akan dapat moral yang baik bagi pekeja.  

3. Menjaga supaya tersedia pekerjaan yang dibutuhkan pada titik minimum. Sehingga 
akan dapat dilakukan penghematan tenaga kerja dan bahan. 

          Dengan demikian pengawasan mengatur agar kegiatan-kegiatan produksi sesuai dengan 

apa yang direncanakan.  Adapun fungsi dari pengawasan produksi tediri dari (Reksohadiprojo, 

2002:229): 

1. Mengadakan perencanaanan produksi (planning).  
2. Menentukan jalannya proses produksi barang-barang tertentu (rounting). 
3. Menentukan bila mana barang itu dimulai diproduksikan dan selesainya sekaligus 

(scheduling). 
4. Menentukan bahwa suatu barang boleh mulai diproduksi, pemberian perintah melalui 

pengerjaan barang (dispatching).  
5. Melakukan follow up tugasnya itu termasuk disini mengumpulkan laporan kemajuan 

pengerjaan barang serta menganalisisnya.  



 

         Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan produksi 

merupakan suatu usaha agar proses produksi dapat berjalan dengan baik dengan biaya seperti 

yang telah dianggarkan sehingga apa yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. 

3 .  Faktor-faktor yang perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Anggaran Produksi. 

          Dalam penyusunan anggaran perlu adanya kerjasama yang baik antara sesama anggota 

panitia anggaran  agar diperoleh anggaran yang sesuai. Pada waktu pembentukan anggaran, 

secara otomatis akan tercipta suatu bentuk kerjasama antara masing-masing bagian dalam 

perusahaan. Begitu juga dengan pelaksanaanya akan melibatkan seluruh bagian dari berbagai 

jenjang organisasi serta dengan berbagai keahlian yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunan 

anggaran melibatkan semua fungsi operasional dalam suatu perusahaan.  

 Menurut Harahap (2004:157) menyatakan bahwa, beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam penyusunan anggaran atau rencana produksi adalah sebagai berikut: 

1. Rencana penjualan. 
2. Kemampuan pebrik menghasilkan produk. 
3. Kapasitas perusahaan, tenaga kerja, keuangan, kuota, lisensi dan lain sebagainya. 
4. Jumlah dan lamanya penyediaan bahan, barang yang diperlukan. 
5. Lama yang diperlukan untuk memproduksinya. 
6. Sebaran produksi akan terjual, diperhatikan kapan barang yang akan diproduksi paling 

banyak terjual jika misalnya bermusim. 
7. Kebijaksanaan tentang stok persediaan. 
8. Lama pengiriman 

 Sedangkan menurut Munandar (2004:94) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan anggaran produksi adalah:  

1. Rencana penjualan yang tertuang dalam budged penjualan, khusus nya rencana tentang 
jenis (kualitas) barang yang akan dijual dari waktu kewaktu selama priode yang akan 
datang. 



2. Kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta kemungkinan 
perluasannya dimasa yang akan datang. 

3. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah dan kualitasnya serta kemungkinan 
mengembangnya diwaktu yang akan datang. 

4. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan 
produksi serta kemungkinan perlusan diwaktu yang akan datang. 

5. Fasilitas-fasiltas lain yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan 
kegiatan produksi. 

6. Luas perusahaan yang optimal, yaitu kapasitas produksi yang memberikan biaya 
prodoksi rata-rata per unit yang paling rendah. 

7. Kebijaksanaan perusahaan dibidang persediaan barang jadi. Bagaimana perusahaan 
menetapkan bahwa persediaan barang jadi berjumlah besar, maka akan mendorong 
unit yang akan diproduksikan dalam jumlah besar pula. 

8. Kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode yang akan 
datang. Yang dimaksud dengan pola produksi adalah perkembangan jumlah unit yang 
akan diproduksikan dari waktu kewaktu selama periode yang akan datang dalam 
rangka menghadapi pola penjualan selama periode tersebut. 
 

Menurut Christina, ed. (2002:60-61) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

anggaran produksi adalah: 

1. Rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan.  
2. Kapasitas mesin dan peralatan pabrik. 
3. Tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya. 
4. Stabilitas bahan baku. 
5. Modal kerja yang dimiliki. 
6. Fasilitas gudang. 

 

Menurut  Assauri (2004:131)  beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

penyusunan anggaran produksi antara lain: 

1. Sifat dari Proses Produksi  

Kegiatan dari proses produksi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : proses 
produksi yang terputus-putus (intermitten manufacturing) dan proses produksi terus 
menerus (continuis process). 

2. Jenis dan Mutu Barang yang Diproduksi  

 Dalam menyusun suatu perencanaan produksi terdapat beberapa hal mengenai jenis 
dan sifat produk yang perlu diketahui dan diperhatikan yaitu dengan mempelajari dan 
menganalisis jenis barang yang akan diproduksi sejauh mungkin, apakah produk yang 
akan diproduksi itu merupakan consumen goods (barang-barang yang langsung 



dikonsumsi konsumen) atau produser goods (barang-barang produksi). Kemudian sifat 
barang yang dihasilkan apakah barang tahun lama atau tidak, sifat dari permintaan 
yang akan dihasilkan apakah mempunyai sifat musiman atau sifat permintaan 
sepanjang masa. 

3. Sifat Barang yang Diproduksi  

 Dalam perencanaan produksi, untuk barang yang perlu diadakan penelitian 
pendahuluan seperti  lokasi perusahaan, apakah perusahaan perlu diletakkan 
berdekatan dengan sumber bahan mentah atau dekat dengan pasar, berapa jumlah 
barang yang akan diproduksi, sifat permintaan barang dan hal lain yang dibutuh kan 
untuk memulai usaha produksi tersebut.   

 

Pada dasarnya tanggung jawab anggaran berada pada pimpinan tertinggi perusahaan, 

karena pimpinan perusahaanlah yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan 

perusahaan secara menyeluruh. 

4 .  Anggaran Penjualan  

 Anggaran penjualan merupakan dasar dari penyusunan anggaran lainnya. Anggaran 

penjualan umumnya menggambarkan penghasilan atau laba yang akan diterima karena hasil dari 

penjualan produk. Anggaran penjualan meliputi tentang jenis produk yang akan dijual, volume 

produk yang akan dijual, harga per unit, waktu penjualan, dan daerah penjualan. 

 Menurut  Aliminsyah dan Padji (2005:125)  yang  dimaksud  dengan  anggaran  

penjualan adalah: 

          Rencana jumlah penjualan yang akan dicapai selama suatu  periode tertentu dimasa yang 

akan datang. 

 Sedangkan   menurut  Munandar (2004:49)  yang  dimaksud  dengan anggaran penjualan 

adalah: 



Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama 

priode yang akan datang, yang didalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) barang 

yang akan dijual,  jumlah (kuantitas) barang yang akan dijual, harga barang akan dijual, 

waktu penjualan, serta tempat (daerah) penjualan. 

5 .  Bahan Baku  

 Bahan baku merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam menunjang 

kelancaran proses produksi dan pencapaian kapasitas ataupun rencana produksi yang telah 

ditetapkan. 

 Menurut Mulyadi (2002:295) bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian 

menyeluruh produk. 

         Sedangkan  menurut   Sinuraya (2002:9)   yang  dimaksud  dengan  bahan  baku    adalah:  

  Bahan baku ataupun direct material merupakan bahan dasar yang dipakai dalam proses 

produksi perusahaan yang merupakan bagian terbesar dalam pembentukan barang jadi.  

 Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa bahan baku adalah bahan yang belum dikerjakan 

dan digunakan dalam proses yang akan membentuk barang jadi, selama bahan baku tersebut baik 

sifat maupun bentuknya belum berubah. 

Tanpa persediaan bahan baku yang memadai mengakibatkan proses produksi terganggu, 

maka perlu bagi perusahaan untuk memperkirakan suatu kebutuhan bahan bakunya secara 

cermat.  Juga melakukan pengawasan yang baik terhadap bahan baku, hal ini dapat mengurangi 

resiko kekurangan bahan baku (Suyadi, 2003:67). 

Persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu dengan 

maksud untuk dijual kembali baik secara langsung maupun melalui proses produksi dan siklus 

normal perusahaan (Jusuf, 2002:179). 



Pendapat lain mengatakan persediaan adalah salah satu unsur yang paling aktif dalam 

operasi perusahaan secara continue diperoleh,  diubah, kemudian dijual kembali (Rangkuti,  

2007:7). 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, penting bagi perusahaan untuk dapat 

memperkirakan kebutuhan bahan baku, agar persediaan bahan baku tersedia dalam jumlah yang 

cukup sehingga dapat menjamin kelancaran produksi. Untuk itu perlu disusun anggaran bahan 

baku guna menjaga kestabilan bahan baku untuk proses produksi. 

 Menurut Christina, ed. (2002:60) tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku adalah 

untuk membantu manajemen dalam mangambil langkah-langkah kebijakan yang berkaitan 

dengan: 

 

1. Perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku. 
2. Perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 
3. Dasar perkiraan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. 
4. Dasar penentuan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk 

proses produksi. 
5. Dasar pengawasan penggunaan bahan baku. 

Sedangkan menurut Suyadi (2003:79) tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku adalah 

sebagai berikut: 

1. Agar jumlah persediaan bahan baku yang disediakan tidak terlalu sedikit dan terlalu 
banyak,  artinya jumlah yang cukup efisien dan efektif. 

2. Operasi perusahaan, khususnya proses produksi dapat berjalan secara  efisien dan 
efektif. 

3. Implikasi penyediaan yang efisien demi kelancaran proses produksi, berarti harus 
disediakan investasi sejumlah modal dalam jumlah yang memadai. 

Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari dua macam, yaitu bahan 

baku yang langsung (direct material) dan bahan baku tidak langsung (indirect material). Bahan 

baku langsung merupakan bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan 



mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku 

tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses 

produksi (Christina, ed. 2002:74). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran bahan baku hanya 

merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung, sedangkan kebutuhan bahan 

baku tidak langsung akan dicanangkan dalam anggaran BOP (Biaya Overhead Pabrik). 

6 .  Tenaga Kerja  

Faktor tenaga kerja tidak bisa dipisahkan dengan proses produksi, karena tenaga kerja 

merupakan alat penggerak dari mesin dan peralatan produksi perusahaan. Seberapapun 

canggihnya mesin dan peralatan produksi yang dimiliki akan tetap membutuhkan tenaga kerja 

sebagai penggerak.  

Dalam perusahaan industri,  masalah tenaga kerja merupakan masalah yang tidak kalah 

pentingnya untuk diperhatikan karena tanpa adanya tenaga kerja operasi perusahaan praktis tidak 

dapat berjalan. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhitungkan 

dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup (Soekartiwi, 2003:7). 

Menurut   pendapat   Mulyadi   (2004:343)   yang   dimaksud   dengan   tenaga   kerja   

adalah: 

Usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. 

Dalam hubungannya tenaga kerja dengan produksi,  maka tenaga kerja dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Tenaga kerja langsung, yaitu semua karyawan yang secara langsung ikut serta 

memproduksi produk, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk, dan 

upayanya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. 



2. Tenaga kerja tidak langsung,  yaitu karyawan yang tidak langsung ikut serta dalam 

proses produksi. 

 

7 .  Mesin dan Peralatan Pabrik  

 Penemuan mesin merupakan bagian dari sejarah peradaban manusia dalam usaha 

meningkatkan produktivitasnya, baik ragam, kuantitas serta kualitasnya. Dengan adanya mesin 

yang dapat membantu manusia dalam melakukan proses produksi, manusia dapat memproduksi 

barang dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. 

 Bagi perusahaan, pemilihan mesin yang cocok untuk proses produksi merupakan hal yang 

sangat penting, karena dengan  pemilihan mesin secara bijak yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan perusahaan maka proses produksi  akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga 

produksi akan mencapai sasaran. 

 Disamping itu perlu juga diperhatikan masalah perawatan dan pemeliharaan atau 

maintenance seluruh mesin dan peralatan agar umur manfaatnya sesuai dengan yang 

diestimasikan. 

Menurut Tampubolon (2004:350) pemeliharaan merupakan fungsi didalam suatu 

perusahaan yang penting dengan produksinya. Agar setiap penggunaan mesin dan peralatan 

secara continue dapat berproduksi dengan baik maka perlu dilakukan pemeliharaan dan 

perawatan seperti: 

1. Melakukan pengecekan. 

2. Melakukan pelumasan. 

3. Melakukan perbaikan. 

4. Melakukan penggantian spare part. 



Dengan demikian,  maintenance dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memelihara 

mesin dan peralatan produksi dan mangadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan agar 

terdapat suatu keadaan operasi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

perusahaan. 

Penggunaan mesin dan peralatan produksi yang terus menerus apabila tidak didukung 

dengan kegiatan pemeliharaan yang memadai akan mengakibatkan timbulnya kerusakan dari 

mesin produksi tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Gangguan selama proses produksi 

berlangsung karena peralatan yang kurang terpelihara akan semakin sering terjadi. Dalam hal ini,  

pemeliharaan yang teratur dan baik pada mesin produksi akan menunjang kelancaran 

pelaksanaan proses produksi suatu perusahaan.  Jika di maintenance dengan baik, maka mesin 

dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi tidak akan mengalami kerusakan selama 

digunakan dalam proses produksi hingga jangka waktu tertentu yang diinginkan. 

Menurut Assauri (2004:95) tujuan dari dilakukannya maintenance pada mesin dan 

peralatan pabrik adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. 
2. Menjaga kulitas pada tingkat yan tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh 

produk itu sendiri dan menjaga agar kegiatan produksi tidak terganggu. 
3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar batas dan 

menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu yang ditentukan 
sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

4. Untuk mencapai tingkat biaya maintenance yang serendah mungkin. 
5. Menghindari kegiatan maintenance yang dapat membahayakan keselamatan para 

pekerja. 
6. Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya dalam 

suatu perusahaan. 

Dalam kegiatan praktek dilapangan, maintenance yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance 

(Tampubolon, 2004:250). 



a) Preventive Maintenance  

Yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah 

kerusakan yang tidak terduga dan menentukan kondisi atau keadaan yang dapat 

menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam 

proses produksi. 

b) Corrective Maintenance  

Yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan 

pada mesin atau peralatan produksi. Corrective maintenance juga disebut dengan 

kegiatan perbaikan atau reparasi.  

Dalam pandangan Islam,  sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 11: 
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Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 

perbaikan" (Q.S. Al-Baqarah: 11). 

 

8 .  Modal Kerja  

Modal kerja bagi suatu perusahaan adalah sangat penting, karena besar kecilnya setiap 

kegiatan perusahaan ditetukan oleh modal kerja yang dimiliki. Modal kerja juga mempengaruhi 

penyusunan anggaran produksi perusahaan, tentunya perusahaan akan menyusun anggaran 



produksinya sesuai dengan modal kerja yang dimiliki.  Produksi yang besar tidak akan dilakukan 

apabila perusahaan tidak memiliki modal yang cukup, meskipun permintaan akan barang itu 

tinggi. Jika dipaksakan maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membiayai proses 

produksi,  apakah dalam hal pembelian bahan baku,  upah tenaga kerja dan hal lain yang 

berhubungan mempengaruhi biaya produksi.  

Menurut   pendapat   Sawir   (2005:129)   yang   dimaksud   dengan  modal   kerja    adalah 

: 

Keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai 

dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. 

Masalah utama dalam merencanakan pembiayaan modal adalah dalam memastikan bahwa 

suatu perusahaan mempunyai suatu kemampuan untuk memproduksi, memperoleh, ataupun 

dapat mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana penjualan dan 

pelayanannya. Masalah penting dalam mengendalikan pengeluaran dana sebenarnya tersebut 

sesuai dengan rencana dan bahwa dana tersedia ketika pengeluaran terjadi (Welsch, Hilton dan 

Gordon, 2003:343-344). 

Pembiayaan modal adalah penggunaan dana (contoh kas) untuk menyediakan harta operasi 

yang akan (a) menolong untuk memperoleh pendapatan dimasa mendatang atau (b) mengurangi 

biaya masa datang. Pembiayaan modal mencakup antara lain harta tetap (untuk operasi) seperti 

tanah, bangunan pabrik, mesin, peralatan, renovasi besar, dan paten. Biasanya pengeluaran 

modal melibatkan sejumlah kas, sumber lainnya, dan hutang yang bertalian dengan priode 

tertuntu (Welsch, Hilton dan Gordon, 2003:344). 

 Menurut Sawir (2005:129) penetuan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  



1. Sifat atau Tipe Perusahaan  
 Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif lebih rendah dibandingkan dengan 

kebutuhan modal kerja perusahaan industi. Perusahaan jasa biasanya memiliki atau 
harus mengimvestasikan modal-modalnya sebagian besar pada aktiva tetap yang 
digunakan untuk memberikan pelayanan atau jasanya kepada masyarakat. 

 Sebaiknya, perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam 
aktiva lancar agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam operasinya sehari-hari. 
Perusahaan yang memproduksi barang membutuhkan modal kerja relatif lebih besar 
daripada perusahaan dagang. 

 
2. Waktu yang Dibutuhkan untuk Memproduksi  
 Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan 

dijual, untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga per 
satuan barang tersebut. Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 
barang atau memperoleh barang tersebut, maka akan semakin besar pula modal kerja 
yang dibutuhkan. Selain itu, harga pokok per satuan barang yang semakin besar, juga 
akan membutuhkan modal kerja semakin besar pula. 

 
 
3. Syarat Pembelian Bahan atau Barang Dagangan 
 Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, semakin 

sedikit uang kas yang harus disediakan untuk diimvestasikan dalam persediaan bahan 
ataupun barang dagangan. 

 

4. Syarat Penjualan  
 Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli, akan 

mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam 
piutang. 

 
5. Tingkat Perputaran persediaan  
 Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan semakin rendah. 
 
9.  Fasilitas Gudang  

 Faktor yang pengaruhnya sangat besar terhadap penanganan barang adalah letak dan desain 

gudang dimana barang tersebut disimpan. Kegiatan penggudangan dalam hal ini pada umumnya 

adalah kegiatan penyimpanan bahan baku. Tujuan penggudangan adalah (Reksohadiprojo, 

2002:98).  



1. Melayani permintaan bahan. 

2. Mengurangi lama waktu dalam perjalanan ketempat penyimpanan dan mencari bahan 

yang dikehendaki. 

Tempat penyimpanan bahan, barang, maupun peralatan yang dimiliki perusahaan biasanya 

disebut gudang. Gudang bertujuan untuk menghindari kerusakan, penurunan kualitas dan 

pencurian. Dalam suatu perusahaan sering dijumpai beberapa gudang antara lain terdiri dari 

(Ahyari, 2002:24) 

1. Gudang bahan baku 
2. Gudang barang jadi 
3. Gudang perlengkapan produksi  
4. Gudang peralatan khusus 
5. Gudang kantor pabrik 

Dibawah ini ada berbagai penyimpanan dimana kebutuhan yang sama dapat dipenuhi dan 

demikian terjadi pula proses yang sama, sekalipun ada perbedaan dalam acara antara lain 

(Reksohadiprodjo, 2002:27) : 

1. Gudang Operasional 
Adalah gudang dimana bahan baku disimpan, disini dapat pula disimpan barang 
setengah jadi, suku cadang atau barang akhir. 

2. Gudang Perlengkapan 
Dapat berupa gudung tambahan yang diletakkan dekat proses produksi untuk 
menyediakan perkakas kerja, bahan pelumas atau bahan lain yang dipergunakan dalam 
proses produksi tetapi tidak ditemukan kembali dalam produk akhir. 

3. Gudang Pemberangkatan 
Merupakan ruang penyimpanan dari bagian pengiriman, dimana barang itu disimpan 
sebelum diberangkatkan dari pabrik. Gudang ini dapat disebut juga gudang hasil jadi. 

4. Gudang Musiman  
Dalam industi tertentu terkadang diperlukan persediaan barang yang harus disimpan 
dalam jumlah yang banyak, sehingga harus menyewa ruangan. 
 
 
 



10 Model Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar II. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.  Hipotesis 

 

 Hipotesis adalah pernyataan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau 

lebih dalam rumusan posisi yang dapat diuji secara empiris (Indrianton, 2003:53). 
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 Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka penulis 

mencoba membuat suatu hipotesis yang nantinya akan diuji, yaitu: 

 

H1  :  Faktor Anggaran Penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran 

produksi Karet pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. 

H2 : Faktor Stabilitas Bahan Baku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran 

produksi Karet pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. 

H3  :  Faktor Tenaga Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran produksi 

Karet pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang. 

H4  :  Foktor Kapasitas Mesin mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran 

produksi  Karet pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang. 

H5   :  Faktor Modal Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran produksi 

Karet pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang.                                                

H6   :  Faktor Fasilitas Gudang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran 

produksi Karet pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang. 

H7    :  Faktor Anggaran Penjualan, Stabilitas Bahan Baku, Tenaga Kerja, Kapasitas Mesin, 

Modal Kerja dan Fasilitas Gudang, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

anggaran produksi Karet pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  

Simalinyang. 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan pada bulan april 2010 di PT. P&P Bangkinang Crumb 

Rubber Factory  Simalinyang yang berlokasi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar yang bergerak dalam bidang  perindustrian dan perdagangan karet remahan 

atau Crumb Rubber. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi PT. P&P Bangkinang 

Crumb Rubber Factory Simalinyang yang berjumlah 85 orang. dengan menggunakan metode 

sensus (Umar:2003) Karyawan produksi  Yaitu orang-orang yang mengerti dan terlibat langsung 

dalam proses produksi. Berdasarkan pendapat Arikunto (2002:112) apabila subjeknya kurang 

dari 100 maka lebih baik diambil seluruhnya. Dengan demikian, maka sampel dari penelitian ini 

adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 

Simalinyang. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data mentah yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yaitu 

PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. 

2. Data sekunder,  yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari tempat 

penelitian. 

 



D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan berbagai keterangan yang diperlukan sehubungan dengan 

penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada informan atau autoritas (seorang ahli atau yang 

berwenang dalam suatu masalah) (Nursalim, 2005:113). 

2. Kuesioner, yaitu suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan 

daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon 

atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 2007:49). 

 

E. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

1.   variabel penelitian  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah anggaran produksi. Sedangkan variabel 

independen dari penelitian ini adalah anggaran penjualan, stabilitas bahan baku,  tenaga kerja, 

kapasitas mesin, modal kerja dan fasilitas gudang. 

 

 

 

 

 

 



Gambar III. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Operasional Variabel 

 Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya anggaran produksi 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang efektifnya anggaran penjualan, stabilitas bahan 

baku yang kurang memadai, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja, serta fasilitas gudang 

yang kurang baik. 

a. Anggaran Produksi (Y) 

 Anggaran produksi merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit 

produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang didalamnya mencakup 

rencana mengenai jenis (kualitas), jumlah (kuantitas), waktu (kapan) produksi akan dilakukan. 

 Angaran produksi juga merupakan alat ukur dan pengawasan proses produksi yang sangat 

efektif dan tidak dapat diabaikan agar tercapainya tujuan perusahaan. Mengingat produksi itu 

merupakan suatu proses, maka hasil dari prose tersebut akan berpengaruh pada hasil produksi 
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yang dicapai. Bila produksi dilakukan secara baik maka hasil yang akan dicapai akan sesuai 

dengan apa yang diinginkan. 

 Menurut Christina, et, al (2002:60) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

anggaran produksi meliputi : 

b. Anggaran Penjualan (X1)  

  Anggaran penjaualan adalah anggaran dasar dari penyusunan anggaran lainnya dan 

umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggara lainnya.  Oleh karena itu anggaran 

penjualan sering juga disebut dengan anggaran kunci  

  Berhasil tidaknya suatu perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian pemasaran dalam 

meningkatkan penjualan.  Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan 

perusahaan mencari laba yang maksimal.  Oleh karena itu, anggaran penjualan disusun lebih 

dahulu dan merupakan dasar dalam penyusunan anggaran lainnya. Kesalahan dalam penyusunan 

anggaran penjualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Dengan demikian agar 

anggaran produksi  yang dibuat terlaksa dengan baik maka perlu diperhatikan tentang anggaran 

penjualannya. 

 

c. Stabilitas Bahan Baku (X2) 

 Perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan karet seperti yang dilaksanakan 

PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory  Simalinyang, dalam penyusunan anggaran 

produksi hendaknya perlu mempertimbangkan bahan baku yang merupakan salah satu faktor 

produksi terpenting dalam menunjang kelancran proses produksi.  



Tanpa persediaan bahan baku yang memadai mengakibatkan proses produksi terganggu, 

maka perlu bagi perusahaan untuk memperkirakan suatu kebutuhan bahan bakunya secara 

cermat. Juga melakukan pengawasan yang baik terhadap bahan baku, hal ini dapat mengurangi 

resiko kekurangan bahan baku. 

  

a. Tenaga Kerja (X3) 

 Dalam sebuah perusahaan industri, tenaga kerja merupakan masalah yang tidak kalah 

pentingnya untuk diperhatikan karena tenaga kerja tidak bias dipisahkan dengan proses produksi, 

tanpa adanya tenaga kerja operasi perusahaan praktis tidak dapat berjalan karena tenaga kerja 

adalah alat penggerak dari mesin produksi perusahaan seberapa pun canggihnya mesin yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan akan tetap memerlukan tenaga kerja sebagai penggerak. 

 

b. Kapasitas Mesin (X4) 

 Bagi perusahaan, pemilihan mesin yang cocok untuk proses produksi merupakan hal yang 

sangat penting, karena pemilihan mesin secara bijak yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan perusahaan akan menunjang kelancaran pelaksanaan proses produksi suatu 

perusahaan. 

 Penggunaan mesin yang secara terus menerus jika tidak didukung dengan kegiatan 

pemeliharaan yang memadai akan timbul kerusakan dari mesin tersebut dalam waktu yang 

singkat dan produksi pun tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk 

menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan pengecekan, pelumasan, perbaikan dan 

penggantian spare part dengan demikian mesin dan peralatan produksi akan terpelihara untuk 



mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi 

yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan perusahaan. 

  

f.  Modal Kerja (X5) 

 Bagi suatu perusahaan modal kerja adalah hal yang sangat penting, karena besar kecilnya 

kegiatan suatu perusahaan ditentukan oleh modal kerja yang dimilki. modal kerja adalah 

keseluruhan aktiva lancar yang dimilki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana 

yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yaitu kegiatan 

memproduksi, memperoleh, pengiriman barang, pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, dan 

hal lain nya yang berhubungan yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Untuk itu tentunya 

perusahaan akan menyusun anggaran produksinya sesuai dengan modal kerja yang dimilki. 

meskipun permintaan barang itu tinggi, tetapi perusahaan tidak memilki modal yang cukup jika 

dipaksakan juga maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membiayai proses produksi 

tersebut. 

g.  Fasilitas Gudang (X6) 

 Bagi perusahaan, fasilitas gudang juga mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu 

terhadap penanganan barang, letak dan disain gudang dimana barang tersebut disimpan. 

 Gudang adalah tempat penyimpanan bahan persediaan,barang maupun peralatan yang dimilki 

perusahaan tujuannya yaitu untuk melayani permintaan bahan, mengurangi lama waktu dalam 

perjalanan ketempat penyimpanan dan mencari bahan yang diinginkan, menghindari kerusakan, 

penurunan kualitas dan pencurian. 

F. Perumusan Model Penelitian 



Pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda (multiple 

regression) guna mengetahui pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel 

dependent.Model tersebut diformulasikan sebagai berikut : 

Y =     a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6+X6+ e 

Keterangan: 

 Y = Anggaran Produksi 

 a = Konstanta 

 bi = Koefisien Regresi (i= 1,2,3,4,5) 

 X1 = Anggaran Penjualan 

 X2 = Stabilitas Bahan Baku  

X3 = Tenaga Kerja 

 X4 = Kapasitas Mesin 

 X5 = Modal Kerja 

 X6            = Fasilitas gudang 

e = Error 

Untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independent terhadap variabel dependent 

dapat dibuat rumus regresi linier sederhana, yaitu: 

H1 ..................Y = a + b1X1 + e  

H2 ..................Y = a + b2X2 + e  

H3 ..................Y = a + b3X3 + e  

H4 ..................Y = a + b4X4 + e  

H5 ..................Y = a + b5X5 + e  



H6…………..Y =a + b6X6 + e 

Pengukuran variabel dependent dan independent menggunakan skala Likert dengan skala 1 

(Sangat Tidak Setuju) sampai dengan skala 5 (Sangat Setuju). Untuk masing-masing pertanyaan 

menggunakan lima skala Likert yaitu :  

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju  (TS) 2 

Ragu-Ragu  (RR) 3 

Setuju   (S) 4 

Sangat Setuju  (SS) 5 

 
G.  Analisis Data 

Untuk menganalisis data ini, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan fungsional antara 

variabel independent (anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, 

modal kerja dan fasilitas gudang) dengan variabel dependent (anggaran produksi). Dalam sebuah 

penelitian, data yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu sebelum memasuki proses analisis. 

Penelitian ini menggunakan rumus regresi linier berganda (multiple regression), dengan 

demikian analisis data kuantitatif dapat dilakukan dengan cara: 

1. Uji Kualitas Data 

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. 

Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

guna menghasilkan data yang berkualitas. 

 



a. Validitas 

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen pengukuran 

dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa yang 

sebenarnya diukur. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui item-item yang ada didalam kuesioner mampu 

mengukur pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan korelasi pearson dengan pengujian (two tail) dan menggunakan tingkat signifikan 

5%. Untuk mengetahui valid suatu variabel,  dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan 

rtabel atau dapat dilihat dari nilai probabilitas (p value). Data dikatakan valid jika rhitung > rtabel atau 

p value < 5% (Ghozali, 2006:45). 

 

b. Reliabilitas   

Metode yang dipakai dalam mendeteksi reliabilitas yang dapat dikaitkan dengan data, 

dapat dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2006:42). 

2. Uji Normalitas Data  

Alat diagnostik yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data adalah 

Normal Probability Plot. Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 



variabel dependennya, variabel independennya atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 
 

 
3. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang 

mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan maka 

digunakan asumsi klasik. 

a.   Multikolinearitas 

Metode ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas maka digunakan rumus Varian Inflation Factor (VIF) 

yang merupakan kebalikan dari toleransi, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut: 

)1(

1
2R

VIF
−

=  

Dimana R2 merupakan koefisien determinasi. Asumsi multikolinearitas terpenuhi jika 

nilai VIF pada Output SPSS dibawah 10 dan memiliki nilai positif. Karena VIF = 1/Tolerance, 



maka asumsi bebas multikolinearitas juga dapat ditentukan jika nilai tolerance diatas 0,10 

(Ghozali, 2006:92). 

b. Autokorelasi  

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t, jika ada berarti autokorelasi. Dalam penelitian 

keberadaan autokorelasi diuji dengan rumus Durbin Watson sebagai berikut : 
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Keterangan:  

(a) Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. 

(b) Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

(c) Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif. 

c. Heteroskedastisitas  

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual, dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residualnya tetap, maka 

tidak ada heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik  scatterplot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas 

dan jika titik-titiknya menyebar, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4. Pengujian Hipotesis 



Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian 

hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh (simultan) yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai thitung dan ttabel. Nilai thitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

   Koefisien regresi (bi) 

 thitung =  

   Standar deviasi (bi) 

 

Level of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan keputusan 

apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai    thitung dan ttabel, apabila: 

(a) thitung > ttabel, maka Ha diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

(b) thitung ≤ ttabel, maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. 

Nilai Fhitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

        R2 / (k – 1) 

Fhitung   =  

    (1 – R2) / (N – k) 

 Dimana: 



 R2 = Koefisien determinasi 

 k = Jumlah variabel 

 N = Jumlah sampel 

 Level of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan keputusan 

apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai   Fhitung dan Ftabel, apabila: 

(a) Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

(b) Fhitung ≤ Ftabel, maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

 
c. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam 

variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen atau seberapa baik 

model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependennya. 

Untuk mengetahui variabel independent  mana yang paling berpengaruh terhadap 

variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel independent  yang 

paling berpengaruh terhadap variabel dependent  dilihat dari koefisien korelasi yang paling 

besar. 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

Pada mulanya PT.  P&P Bangkinang merupakan sebuah kilang pengolahan karet yang 

didirikan pada tahun 1950 di desa Stanum Kecamatan Langaini, Kabupaten Kampar, dibawah 

manajemen NV. Handle Maatschappij dan Rubber Fabriek Thong Lie. Hasil produksinya berupa 

blanket crepe dan diekspor ke Singapore. 

Tahun-tahun akhir dekade 60-an, ekspor blanket crepe mengalami masa sulit karena 

persaingan di pasar Internasional makin ketat. Daya saing karet alam Indonesia rendah 

disebabkan oleh karena mutunva relatif rendah bila dibandingkan dengan komoditi serupa dari 

negara penghasil karet lain. Melihat keadaan yang demikian itu, pemerintah mengeluarkan 

anjuran kepada para pengusaha dibidang karet rakyat untuk meningkatkan mutu produk karetnya 

agar dapat bersaing di pasar Internasional. 

Pada tahun 1967 perusahaan NV. Handle Maatschappij & Rubber Fabriek Thong Lie 

dilikuidir. Pemilik modalnya bergabung dengan pemodal lain yang kemudian mendirikan 

perusahaan baru dengan nama PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang, (biasanya 

disingkat PT. P&P BANGKINANG ), yang berlokasi di jalan Taskurun No. 09, Kelurahan 

Wonorejo, Kecamatan Sukajadi Kodya Pekanbaru. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 19 Juni 

1967 dihadapan Notaris Hasan Qalbi di Padang dengan akte No. 16 dan anggaran dasarnya telah 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 225 tahun 1967. Perusahaan ini 

mendirikan sebuah pabrik remiling karet lagi di pekanbaru yang produksi perdananya dilakukan 

pada tanggal10 Januari 1970. 



Dalam lingkup perusahaan yang baru ini, kilang pengolahan karet yang terletak di desa 

Stanum merupakan salah satu unit kerjanya. Pada tahun 1972 didirikan pabrik crumb rubber 

menjadi karet remah atau yang dikenal dengan crumb rubber. Pada tahun 1974 Produksi crumb 

rubber mulai dihasilkan dan dipasarkan (ekspor). Bahan baku untuk crumb rubber adalah 

blanket crepe, yang dihasilkan oleh pabrik remiling di Stanum dan juga ada di pekanbaru. 

Kapasitas awal sekitar 8.000 ton crumb rubber/tahun. 

Sejak tahun 1984 secara bertahap diupayakan meningkatkan efektivitas alat-alat produksi 

serta kinerja agar dapat dicapai tingkat produksi yang optimal baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Pada akhir tahun 1989 upaya-upaya perbaikan dan optimalisasi kuanititas dan 

kualitas produksi mulai menampakkan hasilnya yaitu kapasitas rill meningkat menjadi 20.000 

ton crumb rubber pertahun. Perluasan produksi ini diikuti pula dengan perluasan pangsa pasar 

sehingga meliputi Amerika Serikat, Canada, Jepang, serta negara-negara MEE, dan lain-lain. 

Peresmian perluasan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Juli 1990. 

Kemudian pada tahun 2003 untuk memperluas produksi, didirikan lagi pabrik pengolahan didesa 

Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.  

 

Mutu produk yang dihasilkan adalah SIR –10 dan SIR –20 (SIR = Standart Intertiasional 

Rubber ) yaitu produk dengan kadar kotoran tidak lebih dari 0,10% untuk SIR –10 dan 0,02% 

untuk SIR –20. Perusahaan ini sekarang dipimpin oleh seorang yang bernama Lawrensius 

Lower. 

 

 



B. Struktur Organisasi 

Organisasi mempunyai peranan yang penting bagi suatu perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatannya. Maka perusahaan perlu menyusun suatu struktur organisasi yang baik, sehingga 

dapat diketahui tugas-tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota organisasi. Untuk 

menjamin terlaksananya pencapaian tujuan perusahaan, maka diperlukan suatu organisasi. 

Adapun yang dimaksud dengan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih 

yang bekerja sama untuk  mencapai tujuan bersama  dan terikat secara formal dalam ikatan 

hirarki dimana  terdapat suatu hubungan  seseorang atau suatu kelompok orang yang disebut 

pimpinan dan sekelompok orang lain yang disebut bawahan. 

Dalam usaha untuk mengendalikan para pekerja yang ada dalam perusahaan agar dapat 

bekerja dengan baik, maka pimpinan perusahaan sebagai top manager perusahaan kiranya 

mengorganisir para pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Salah satu usaha untuk mengendalikan hal tersebut adalah melalui organisasi dan 

Struktur organisasinya. 

Struktur organisasi merupakan gambaran yang skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis 

menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur 

organisasi ini dapat mencerminkan adanya hubungan antara tugas, fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing orang, atau bagian dalam organisasi. 

Agar diperoleh pengertian yang sama mengenai struktur organisasi perusahaan, sebaiknya 

terlebih dahulu dilihat pengertian organisasi itu sendiri. Pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka 

dapat bekerja sama secara efesien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 



ini melaksanakan tugas-tugas tertentu, landasan tertentu, lingkungan tertentu guna mencapai 

tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan 

manusia yang bekerja sama atas pembagian tugas dan wewenang dan antara bagian-bagian 

tersebut melakukan kegiatannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. 

Perencanaan struktur organisasi sangatlah penting artinya bagi suatu perusahaan, karena 

setiap perusahaan tentunya ingin melakukan setiap pekerjaan secara efektif dan efesien. Untuk 

itu diperlukan manajemen yang baik yang mampu menempatkan struktur organisasi yang dapat 

dijadikan pedoman ke dalam menentukan tugas bagi anggota-anggota organisasinya. 

Struktur organisasi pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang 

cukup baik dan dengan kebutuhan perusahaan sehingga cocok menagunakan tipe organisasi garis 

dan staf karena mengandung beberapa kelebihan antara lain: 

1. Dapat digunakan oleh setiap organisasi 

2. Pengambilan keputusan yang akurat dapat lebih mudah karena adanya staf ahli. 

3. Pelaksanaan dari "The Right Man In The Right Place" lebih mudah digunakan 

4. Dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dari bentuk organisasi garis dan staf pada 

hakekatnya merupakan kombinasi dari kedua bentuk organisasi tersebut. 

Namun bagaimana pun juga penerapan struktur organisasi itu tanpa diikuti oleh 

manajemen yang baik dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang tepat dan bijaksana, tidak 

akan memberikan hasil yang baik pula dalam pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, 

aspek-aspek manajemen dan kepemimpinan perlu mendapat perhatian bagi pihak manajemen 

perusahaan. 



Struktur organisasi yang baik adalah sehat dan efesien, yang berarti tiap-tiap satuan 

organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan baik dan masing-masing organisasi 

dapat mencapai perbandingan yang terbaik antara usaha dan hasil kerja. Ada beberapa macam 

struktur organisasi yang dikenal yaitu: 

1. Organisasi garis (line organization) dalam organisasi garis tugas-tugas perencanaan, 

pengomandoan dan pengawasan berada disatu tangan dan garis kewenangan langsung dari 

pimpinan kepada bawahan. 

2. Organisasi fungsional (functional organization), pada organisasi fungsional lalu lintas 

kekuasaan bersifat tidak langsung. Tiap-tiap atasan mempunyai sejumlah bawahan masing-

masing petugas dapat menerima perintah dari beberapa orang yakni dari setiap orang yang 

setingkat lebih tinggi kedudukannya. Demikian juga sebaliknya dalam mempertangung 

jawabkan pekerjaan. 

3. Organisasi garis dan staf line (line and staff organization), bentuk organisasi dan staf pada 

umumnya digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai 

bidang-bidang tugas yang beraneka ragam dan rumit. Dalam organisasi garis dan staf, secara 

formil yang berhak memberikan perintah hanyalah pimpinan, sedangkan staf hanyalah 

sebagai pembantu pimpinan dengan tugas perencanaan, memberi nasehat dan lain-lain. Tetapi 

pada organisasi yang besar mempunyai ruang lingkup tugas yang luas, beraneka ragam dan 

kompleks, tidak mungkin bagi pimpinan mengambil keputusan dan perintah dalam segala hal, 

oleh karena itu pimpinan mendelegasikan beberapa wewenang kepada staf sesuai dengan 

bidang masing-masing dalam hal ini staf menanda tangani keputusan, perintah instruksi dan 

lain-lain atas nama pimpinan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi pada PT. Perindustrian & Perdagangan  

Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang  sebagai berikut:  
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Gambar IV.1 Struktur Organisasi pada PT. P&P Bangkinang 

Sumber: PT. P & P  Bangkinang  



Berdasarkan struktur organisasi yang digunakan oleh perusahaan maka dapat diterangkan 

pembagian dan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, dan tangung jawab masing-masing 

personal yang terlibat didalamnya, yaitu: 

1.  Direktur 

Direktur merupakan orang paling bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional 

perusahaan. Tugas-tugas direktur pada perusahaan ini adalah: 

a. Menetapkan kebijaksanaan 

b.  Menyelenggarakan kepemimpinan serta memberi pengarahan kepada bawahan 

c. Memberikan segi-segi administrasi dalam hal menandatangani laporan-laporan serta surat-

surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawabnya 

d.  Mewakili perusahaan ke dalam maupun keluar pabrik baik itu urusan intern maupun 

urusan ekstern. 

2.  Asisten Direktur 

 Asisten Direktur adalah orang yang dapat membantu dan mewakili direktur dalam 

menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang direktur apabila direktur sedang berhalangan. 

Disamping itu seorang asisten direktur juga mempunyai tugas, terutama menangani urusan 

jaminan mutu dan urusan-urusan khusus lainnya yang menyangkut masalah perusahaan. 

 

 

 

 



3. Kepala Pabrik  

Pabrik  Bangkinang , di Simalinyang mempunyai aktivitas hanya mengolah bahan baku 

karet menjadi blanket saja tanpa memproses lebih lanjut menjadi crumb rubber sesuai dengan 

SIR-10. Adapun tugas seksi-seksi yang di Bangkinang adalah: 

a.  Kepala Seksi Teknik 

1. Mengawasi peralatan pabrik 

2. Merencanakan kegiatan perawatan mesin 

3. Memonitor dan menganalisa gangguan kerja yang dihadapi oleh bagian yang 

dipimpinnya. 

4. Mencari penyelesaian yang selaras dengan ketentuan atasan 

5. Memonitor keadaan mesin agar selalu dalam kondisi siap pakai 

6. Menandatangani dokumen yang terkait dengan kegiatan operasinya dan bidangnya. 

b.  Kepala Seksi 

1. Menyelenggarakan semua kegiatan administrasi yang berhubungan        dengan 

kepegawaian 

2.    Mengirim data-data pengeluaran penerimaan 

3.    Mengirlim laporan-laporan lainnya kebagian keuangan dan akuntansi  

4.    Melaksanakan semua kegiatan administrasi yang ada di Bangkinang 

 

 

 

 



c.       Kepala Seksi Pengolahan 

 yaitu melaksanakan semua kegiatan pengolahan karet serta mengawasi  jalannya kegiatan 

pengolahan bahan baku menjadi blanket saja. 

d.      Pengawasan 

 Pengawasan terbagi atas 2, yaitu Pengawas Timbang, bertugas melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan penimbangan karet itu yang masih berupa bahan mentah maupun yang sudah 

siap menjadi blanket dan pengawas lapangan, bertugas terhadap tenaga kerja agar tidak 

menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Kepala Bagian Pengendalian Mutu 

    Bertugas melakukan kegiatan pengendahan dalam setiap produksi karet yang dihasilkan 

dengan memperhatikan konsep PDCA (Plan, Do, Chek dan Action). 

5. Kepala Bagian Pembelian 

1. Memonitor permintaan barang dan menyiapkan pesanan-pesanan pembelian 

2. Menangani lan-ung pembelian persediaan bahan baku, bahan pembantu, peralatan mesin 

dan lain-lain 

3. Menetapkan leveransir 

4. Memeriksa, kiuantitas dan kualitas pembelian dari supplier 

5. Menyetujui pembayaran setelah menerima laporan penerimaan. 

 Kepala bagian pembelian ini sendiri memiliki sub-sub bagian tersendiri yaitu: 

a. Kepala Seksi Perbekalan 

 Yaitu yang menangani permasalahan perbekalan bahan baku untuk diproses lebih lanjut 



sehingga tidak terjadi kemacetan proses produksi. 

b. Kepala Seksi Penerimaan Bokar 

yaitu yang menerima bahan baku olahan karet dan memeriksa apakah bokar     dalam 

kondisi baik atau tidak. 

6. Kepala Bagian Personalia 

Bagian ini bertugas untuk mencari dan menerima karyawan, membuat Surat penugasan 

sehubungan dengan penyerahan tugas serta memberikan pengarahan kepada karyawan yang 

berkenaan dengan itu dan mengkoordinasikannya, menyelenggarakan fasilitas-fasilitas yang 

perlu untuk kesejahteraan karyawan, mengurus segala sesuatu berhubungan dengan izin operasi 

perusahaan serta menjalin hubungan timbal balik kepada masyarakat. 

7. Kepala Bagian Produksi 

a. Kepala Seksi Teknik 

 Bagian ini mempunyai tugas mengawasi peralatan pabrik dan merencanakan ini kegiatan 

mesin, memonitor dan menganalisa gangguan kerja yang dihadapi oleh bagian yang 

dipimpinnya serta mencari penyelesaian selaras dengan ketentuan atasan, memonitor 

keadaan mesin agar selalu dalam kondisi siap pakai serta menyelenggarakan dan 

menandatangani dokumen yang tekait dengan bidangnya. 

b. Kepala Seksi Pengolahan I 

 Yaitu yang bertanggung jawab terhadap proses produksi mulai dari proses pembersihan 

karet tahap awal dimana pembersihan dilakukan didalam bak air agar kotoran terlepas 

sampai pada tahap creper yaitu tahap dimana karet dikeringkan dikamar jemur. 

c. Kepala Seksi Pengolahan II 

 Yaitu yang bertanggung jawab melanjutkan kegiatan proses produksi dari kegiatan 



penjemuran mulai dilaksanakan dikamar jemur dengan suhu sekitar 90°-100°C sampai 

proses pengeringan secara mekanis. 

d. Kepala. Seksi Umum 

 Bagian ini bertugas untuk menangani semua permasalahan administrasi umum pabrik, 

melakukan laporan kegiatan pabrik dan melaksanakan tugas-tugas umum lainnya. 

8. Kepala Bagian Ekspor 

  Bagian ekspor ini bertugas untuk memonitor harga dan permintaan langganan luar negeri 

serta melaksanakan ramalan trendya. Melaksanakan penawaran penjualan kepada langanan dan 

menyetujui permintaan-permintaan dan pembeli, menyelenggarakan catatan dan laporan 

mengenai sisa harga penjualan dan pengaruh valuta asing. Mengadakan evaluasi atas kegiatan 

penjualan ekspor, membuat laporan penjualan serta membuat faktur penjualan dan 

mengirimkannya kepada bagian yang membutuhkannya.  Kepala Bagian Ekspor ini kerjanya 

dibantu oleh: 

 

a. Kepala Seksi Dokumen Ekspor 

 Yaitu bagian yang bertanggung jawab terhadap setiap dokumen ekspor dari setiap transaksi 

yang terjadi dengan persetujuan kepala bagian ekspor. 

b. Kepala Seksi Pengiriman 

 Yaitu bagian yang bertanggung jawab terhadap setiap pengiriman karet ke luar negeri serta 

menandatangini dokumen produksi yang siap diekspor dengan persetujuan kepala bagian 

ekspor. 



9. Kepala Bagian Administrasi & Umum 

  Yaitu bagian yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan administrasi perusahaan 

serta mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. pada perusahaan. 

10. Kepala LPM 

  Yaitu bagian yang bertannggung jawab terhadap pengendalian mutu perusahaan. Dimana 

bagian ini bekerja di laboratorium tersendiri memegang peranan penting dalam setiap karet yang 

dihasilkan baik itu berupa bokar maupun yang sudah berupa ojol,  sheet, dan slab. Untuk 

memperlancar pekerjaan bagian ini dibantu beberapa staff yaitu: 

a. Analisis 

 Yaitu melakukan penganalisaan terhadap setiap mutu bokar yang masuk apakah layak 

untuk ke proses selanjutnya. 

b. Administrasi Laboratorium 

 yaitu bagian administrasi laboratorium yang  mengurus semua permasalahan administrasi 

danri setiap karet yang siap diekspor. 

c. Staff  Tekhnik Laboratorium 

 Yaitu bagian yang melakukan uji laboratorium terhadap setiap karet Yang akan diekspor 

ke luar negeri. 

11. Kepala Bagian Keuangan 

  Yaitu bagian yang bertugas merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. mengatur dan 

mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas,  melaksanakan analisa terhadap usulan investasi 

dan memberi hasil analisa tersebut kepada direktur, mengevaluasi kegiatan akuntansi perusahaan 



yang dilaksanakan oleh bawahan serta menyelesaikan segi-segi administrasi dalam hal 

menandatangani laporan surat dan dokumen lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. 

C. Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas perusahaan adalah memproduksi crumb rubber/karet remah dengan mutu I dan 

II. Aktivitas perusahaan dimulai dengan pembelian bahan baku yang diperoleh dari pedagang 

pengumpul yang datang ke pabrik dari beberapa daerah antara lain: Kampar, Indragiri Hulu, 

Indragiri Hilir, dan Pekanbaru. Sedangkan dari Riau Kepulauan antara lain: Tanjong Batu, 

Bengkalis, dan Selat Panjang. 

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa perusahaan ini menghasilkan produk 

karet yang siap ekspor. Pada PT. P&P Bangkinang  Crumb Rubber Factory sebelum karet diolah 

lebih lanjut menjadi karet yang siap dipasarkan ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi 

mulai dari kegiatan penerimaan sampai penentuan kadar karet yang dapat diolah. 

Karet yang baru datang dari kebun karet, apabila sampai di pabrik agar terjamin 

keamanan dan ketertiban penempatannya bokar yang masuk ke pabrik maka: 

1. Pelayanan pembongkaran dari kendaraan pengangkutan dibatasi dari pukul 07.00-23.00 

w1b. 

2. Party bokar yang telah diturunkan dan disusun dilantai penerimaan diberi identitas dengan 

plat nomor urut yang ditancapkan. 

3. Penanganan selanjutnya (sortasi dan penimbangan) dilakukan sesuai dengan nomor urut 

kedatangannya. 

Selanjutnya pada kegiatan sortasi dan penimbangan, setiap bongkah bokar dibelah 

dengan pisau pemotong bokar agar dengan tujuan: 



a.   Melakukan pemeriksaan secara visual guna menentukan tingkat kebersihan 

b. Mengamati zat koagulan yang digunakan secara organolepic (melalui penciuman, perabotan, 

dan penglihatan) 

c.   Mengantisipasi kemungkinan adanya benda-benda keras didalam bokar. 

       Setelah selesai pemeriksaan dan sortasi, bokar ditimbang guna mengetahui bobotnya. 

Pembobotan selanjutnya ditentukan oleh petugas khusus/inspektur Mutu Bokar dimana disini 

akan dilakukan kegiatan penentuan kadar karet kering yang dilakukan secara visual. Dalam hal 

ini apabila terjadi ketidak sesuaian antara pemilik bokar dengan petugas khusus mengenai 

ketetapan Kadar Karet Kering, penentuannya dapat dilakukannya melalui uji laboratorium, 

dengan cara: 

a. Diambil sampel sebanyak 50-100 kg secara acak, yang dapat mewakili pasokan bokar yang 

akan diuji 

b. Sampel dengan mengel giling uji berulang-ulang dengan cermat sampai lembaran karet rata 

dan homogen dengan ketebalan sekitar 5 cm 

c. Timbang lembaran karet sampel yang telah digiling kemudian diambil sepotong seberat 200 

gram 

d. Potongan lembaran karet tadi dikeringkan dengan oven di laboratorium penguji mutu, sampai 

kandungan tidak ada (nihil) 

e. Sampel kering dari oven ditimbang dan selanjutnya dapat diketahui atau dihitung kadar karet 

kering bokar yang bersangkutan. 

Bokar yang telah selesai diperiksa dan ditimbang akan disimpan secara bertumpuk. 

Terpisah antara kelas mutu A dan mutu B. Kelas mutu (tingkat kebersihan) bokar yang dijadikan 



pedoman adalah kesepakatan pembelian Bokar GAPKINDO 1991. dan semenjak tahun 1996 

pabrik PT. P&P Bangkinang hanya menerima/memberi bokar dengan kelas mutu I dan mutu II 

saja, dan apabila terdapat bokar dengan mutu kelas III / IV / V maka bokar tidak diterima dan 

dikembalikan kepemiliknya. 

Pada dasarnya proses pengolahan yang dilakukan hanyalah memisahkan komponen karet 

dari kotoran dan air yang ada dalam bokar secara mekanis tanpa pemakaian zat kimia. 

Di bawah ini gambaran mengenai proses produksi pengolahan karet maka penulis 

lampirkan sebagai berikut:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menerangkan proses produksi pengolahan karet 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Proses Pengolahan Tahap 1: 

Dalam tahap ini bahan baku (bokar) diubah menjadi blanket, yaitu lembaran karet yang 

telah dibebaskan dari kotoran dilakukan melalui langkah-langkah: 

a.  Pemecahan bokar menjadi bongkahan lebih kecil dengan menggunakan mesin pemecah 

(breaker) 

b. Bongkahan besar dari breaker dimasukkan kedalam bak air dan selanjutnya dimasukkan ke 

dalam mesin penghancur (Hammer ill- I), guna diperkecil bongkahannya kemudian 

dimasukkan ke air 

c  Butiran bokar dari Hammermill-1 diteruskan ke Hammermill-II dimasukkan ke dalam bak 

bundar guna memperkecil butiran-butirannya 

d. Butiran-butiran bokar dari Hammermill-11 dimasukkan  ke dalam bak bundar guna menjalani 

proses Macro-Blending untuk mendapatkan butiran-butiran bokar yang tercampur secara 

homogen 

e. Butiran-butiran bokar dari proses Macro -Blending dipadukan menjadi lembaran melalui 

mesin peletizer 

f.  Lembaran karet dari  peletizer dipadatkan/dimampatkan dalam proses Micro-Blending dengan 

cara digiling dengan creper berulang-ulang. 

Selanjutnya lembaran ini (Blanket Basah) digantungkan dikamar jemur untuk 

pengeringan secara alamiah tidak dengan panas api langsung atau terkena sinar matahari 



langsung. Proses pengeringan alamiah berlangsung selama 10-25 hari dan diperoleh hasil berupa 

blanket kering. 

Proses Pengolahan Tahap II: 

Dalam tahap ini bahan olahan (blanket kering dari proses pengeringan alamiah) dirubah 

menjadi hasil akhir yaitu karet remah atau crumb rubber dilakukan langkah-langkah: 

a. Blanket kering dihancurkan kembali dengan menggunakan granulator/mesin cutter dan 

butiran-butiran yang terjadi (granula) kemudian dimasukkan ke dalam bak air serta 

disemprotkan dengan air bersih. 

b. Granula dari bak pencuci dimasukkan ke dalam lori-lori untuk selanjutnya dimasukkan ke 

dalam ruang dryer guna mengalami proses pengeringan mekanis. 

c. Granula dalam lori yang telah mengalami proses pengeringan mekanis dan keluar dari dryer 

diturunkan temperaturnya menjadi sekitar 40°C. 

d. Selanjutnya dikeluarkan dari lori, ditimbang perbongkah seberat 35 kg dan dimampatkan 

dengan mesin kempa (hydrolic Pressure). 

e. Bandela karet yang terjadi dibungkus dengan plastik kemudian dikemas ke dalam pallet 

dengan berat netto 1260 kg. 

Demikian proses produksi crumb rubber/karet dari tahapan I sampai tahapan II. Mesin 

dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah yang bersifat khusus yang pada umumnya 

dibeli semenjak tahun 1980 dan sampai saat ini masih digunakan. Mesin-mesin ini bertujuan 

untuk satu jenis produk saja yaitu crumb rubber. 

Meskipun dalam melaksanakan proses produksi mesin ini mempunyai tugas yang 

berbeda-beda tetapi antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Mesin Breaker 



disamping mempunyai fungsi menghancurkan balok-balok karet juga dapat diketahui mutu dan 

jenis karet yang akan diolah. Kemudian mesin hammermill merupakan gilingan berpalu dan 

mesin ini mampu menghilangkan kotoran dari pecahan karet dengan kadar kebersihan 95%. 

Mesin mengel memiliki tugas untuk membentuk lempengan karet dengan ketebalan 10 

mm dan dengan panjang 5 – 8 m. Mesin ini mempunyai ukuran panjang 28 inch dengan diameter 

gilingan 14 inch dan terdapat dua rol/gilingan yang berputar kecepatan yang tidak sama. 

Kemudian diteruskan ke mesin dryer. Mesin mempunyai bentuk seperti oven yang terdiri 

dari empat kompartmen dimana masing-masing kompartmen dipisah secara efektif oleh sekat-

sekat. Dua sekat yang berikut pertama menghembuskan udara panas dari atas dan dua sekat 

berikutnya berlangsung pengeringan air pada karet dengan cara difusi yaitu udara panas 

dihembuskan dari bagian bawah kompartmen dan diresirkulasikan. Cuttermill/Granula berfungsi 

untuk meremah lembaran karet menjadi ketebalan diameter 5 – 8 m. Mesin press yaitu yang 

berfungsi untuk membentuk lempengan-lempengan karet tadi menjadi bal atau bandela dengan 

berat perbal-nya 35 kg. Untuk lebih mempercepat dan memperlancar pengolahan karet menjadi 

crumb rubber dari ke proses selanjutnya digunaka conveyor atau ban berjalan. Untuk 

menggerakkan mesin-mesin ini secara tidak langsung perusahaan ini menggunakan diesel 

generating set yang masing-masing berkekuatan 500 kw, 250 kw dan 175 kw. 

Aktivitas utama PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang  adalah 

mengolah bahan baku karet menjadi bahan crumb rubber. Crumb rubber yang dihasilkan oleh 

perusahaan ini kemudian dipasarkan lagi kebeberapa perusahaan industri yang menggunakan 

rubber sebagai bahan bakunya, misalnya saja industri pembuatan ban, latex dan lain-lain. 

 



 

 

 



   BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Statistik Deskriptif 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini telah dijelaskan dalam 

bab sebelumnya, bahwa sampel penelitian adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. P&P 

Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang yang berjumlah 85 orang. Kuesioner dikirim 

pada tanggal 07 Mei 2010 dan kembali pada hari itu juga. Dari total kuesioner yang dikirim 

sebanyak 85, jumlah kuesioner yang kembali adalah adalah sebanyak 85, ini berarti bahwa 

jumlah kuesioner yang disebarkan kembali dengan persentase 100 %. 

Tabel V.1 Data Demografi Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 

UMUR 
21 – 30 Tahun 
31 – 40 Tahun 
41 – 50 Tahun 
51 Tahun Keatas 
Total 

 
38 
35 
8 
4 
85 

 
44,71% 
41,18% 
9,41% 
4,70% 
100% 

TINGKAT PENDIDIKAN 
SD 
SMP 
SMA/SMK/MAN 
S1 
Total  

 
13 
29 
38 
5 
85 

 
15,30% 
34,11% 
44,71% 
  5,88% 
100% 

JENIS KELAMIN 
Pria  
Wanita  
Total  

 
75 
10 
85 

 
88,23% 
11,77% 
100% 

Sumber: Data Primer yang diolah. 



Dari tabel V.1 dapat dilihat bahwa persentase responden yang berumur 21 – 30  tahun 

44,71% dari total responden, umur 31 – 40 tahun 41,18%, umur 41 – 50 tahun 9,41% dan umur 

51 tahun keatas hanya 4,70%. Dilihat dari tingkat pendidikan, responden tamatan SD 15,30 %, 

responden tamatan SMP 34,11 %, responden tamatan SMA/SMK/MAN 44,71% dan responden 

tamatan S1 5,88 %. Yang terakhir dilihar dari persentase data demografi responden berdasarkan 

jeniskelamin di dominasi oleh pria yaitu 88,23% dan wanita 11.77%. 

 Analisa data dilakukan terhadap 85 sampel yang telah memenuhi kriteria untuk dapat 

diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel V.2 dibawah 

ini. 

Tabel V.2 Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

AGRNPENJUAL
AN 

85 14 25 20.48 

STABILITAS 85 13 25 19.46 

TENAGAKERJA 85 10 25 18.92 

MESIN 85 11 25 20.47 

MODALKERJA 85 12 25 20.02 

GUDANG 85 11 25 19.67 

AGRNPRDKSI 85 12 25 20.28 

Valid N (listwise) 85    

Sumber: Lampiran 1 descriptive statistics 

 



Dalam Tabel V.2 terlihat bahwa anggaran penjualan (X1) mempunyai nilai minimum 

sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,48, hal ini 

menunjukkan bahwa jika jawaban responden lebih tinggi dari 20,48 maka pengaruh variabel 

anggaran penjualan cenderung tinggi.  

Stabilitas bahan baku (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum 

sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 19,46, hal ini menunjukkan bahwa jika jawaban 

responden lebih tinggi dari 19,46 maka pengaruh variabel stabilitas bahan baku cenderung tinggi.  

Jumlah tenaga kerja (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum 

sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 18,92 hal ini menunjukkan bahwa jika jawaban 

responden lebih tinggi dari 18,92 maka pengaruh variabel tenaga kerja cenderung tinggi. 

Kapasitas mesin (X4) mempunyai nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 

25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,47 hal ini menunjukkan bahwa jika jawaban responden lebih 

tinggi dari 20,47maka pengaruh variabel kapasitas mesin cenderung tinggi.  

Modal kerja (X5) mempunyai nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25 

dengan nilai rata-rata sebesar 20,02 hal ini menunjukkan bahwa jika jawaban responden lebih 

tinggi dari 20,02 maka pengaruh variabel modal kerja cenderung tinggi.  

Fasilitas gudang (X6) mempunyai nilai minimum sebesar 11 dan niliai maksimum 

sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 19,67 hal ini menunjukan bahwa jika jawaban 

responden lebih tinggi dari 19,67 maka pengaruh variabel fasilitas gudang cenderung lebih 

tinggi. 



Sedangkan variabel anggaran produksi (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 12 dan 

nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,28, hal ini menunjukkan bahwa jika 

jawaban responden lebih tinggi dari 20,28 maka pengaruh variabel anggaran produksi cenderung 

tinggi.  

 

B. Hasil Uji Validitas dan Relialibilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen 

pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa 

yang sebenarnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui item-item yang ada di dalam 

kuesioner mampu mengukur pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui 

valid suatu variabel, dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik reliability analisis dengan 

nilai korelasi diatas 0,30. 

1. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat 

digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

teknik cronbach alpha. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien 

keandalan atau alpha sebesar: (a) <0,6 tidak reliabel, (b) 0,6-0,7 acceptable, (c) 0,7-0,8 baik, dan 

(d) >0,8 sangat baik (Sekaran, 2000:171). 

 

 

 



1. Uji Validitas 

Berdasarkan uji validitas item-item petanyaan dalam kuesioner penelitian ini dengan 

melihat nilai korelasi pearson melalui aplikasi SPSS, dijelaskan bahwa untuk pertanyaan yang 

berkaitan dengan anggaran penjualan masing-masing memiliki nilai korelasi berkisar antara 

0,489 – 0,818 dan p value 0,000 Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan stabilitas 

bahan baku masing-masing memiliki nilai korelasi berkisar antara 0,463 – 0,725 dan p value 

0,000. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan   tenaga kerja masing-masing 

memiliki nilai korelasi berkisar antara 0,637 – 0,825 dengan p value 0,000. Selanjutnya untuk 

pertanyaan yang berkaitan dengan kapasitas mesin masing-masing memiliki nilai korelasi 

berkisar antara 0,540 – 0,685 dan p value 0,000. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan 

dengan modal kerja masing-masing memiliki nilai korelasi berkisar antara 0,540 – 0,685 dan p 

value 0,000. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan fasilitas gudang masing-

masing memiliki nilai korelasi berkisar antara 0,623 – 0,947 dan p value 0,000. Selanjutnya 

untuk pertanyaan yang berkaitan dengan anggaran produksi masing-masing memiliki nilai 

korelasi berkisar antara 0,480 – 0,766 dengan p value 0,000. 

 

Untuk mengetahui validitas setiap item pertanyaan pada kuesioner, maka   rhitung  

dibandingkan dengan rtabel, setiap item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel. 

Nilai rtabel yang digunakan untuk sampel 85 dengan pengujian two tail adalah 0,294.  

Instrumen anggaran penjualan terdiri dari 5 item pertanyaan, dari hasil uji validitas 

diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat 

pada tabel V.3 dibawah ini. 



Tabel V.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Anggaran Penjualan (X1) 

Pertanyaan Kriteria Korelasi Sig. Keterangan 

X1.1 > 0,294 0,661 0,000 Valid 

X1.2 > 0,294 0,818 0,000 Valid 

X1.3 > 0,294 0,721 0,000 Valid 

X1.4 > 0,294 0,653 0,000 Valid 

X1.5 > 0,294 0,489 0,000 Valid 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil perhitungan korelasi setiap item pertanyaan 

menunjukkan nilai rhitung > rtabel yaitu berkisar antara 0,489 – 0,818 dan p value < 0,05 yaitu 

0,000. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa seluruh item pertanyaan pada instrumen  

anggaran penjualan adalah valid dan dapat diolah lebih lanjut. 

Instrumen stabilitas bahan baku terdiri dari 5 item pertanyaan, dari hasil uji validitas 

diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat 

pada tabel V.4 dibawah ini. 

Tabel V.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Stabilitas Bahan Baku (X2) 

Pertanyaan Kriteria Korelasi Sig. Keterangan 

X2.1 > 0,294 0,725 0,000 Valid 

X2.2 > 0,294 0,683 0,000 Valid 

X2.3 > 0,294 0,702 0,000 Valid 

X2.4 > 0,294 0,665 0,000 Valid 

X2.5 > 0,294 0,463 0,000 Valid 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 



 Dari tabel V.4 diatas diketahui bahwa dari hasil perhitungan korelasi setiap, item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung > rtabel yaitu berkisar antara 0,463 – 0,725 dan p value < 0,05 

yaitu 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa seluruh item pertanyaan pada 

instrumen  stabilitas bahan baku adalah valid dan dapat diolah lebih lanjut. 

 Instrumen tenaga kerja terdiri dari 5 item pertanyaan, dari hasil uji validitas diketahui 

bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel V.5 dibawah ini. 

Tabel V.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Tenaga Kerja (X3) 

Pertanyaan Kriteria Korelasi Sig. Keterangan 

X3.1 > 0,294 0,662 0,000 Valid 

X3.2 > 0,294 0,799 0,000 Valid 

X3.3 > 0,294 0,825 0,000 Valid 

X3.4 > 0,294 0,637 0,000 Valid 

X3.5 > 0,294 0,652 0,000 Valid 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

 Tabel V.5 diatas menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan korelasi, setiap item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung > rtabel yaitu berkisar antara 0,637 – 0,825 dan p value < 0,05 

yaitu 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa seluruh item pertanyaan pada 

instrumen tenaga kerja adalah valid dan dapat diolah lebih lanjut. 

 Instrumen kapasitas mesin terdiri dari 5 item pertanyaan, dari hasil uji validitas 

diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat 

pada tabel V.6 berikut ini. 

 



Tabel V.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Kapasitas Mesin (X4) 

Pertanyaan Kriteria Korelasi Sig. Keterangan 

X4.1 > 0,294 0,685 0,000 Valid 

X4.2 > 0,294 0,540 0,000 Valid 

X4.3 > 0,294 0,622 0,000 Valid 

X4.4 > 0,294 0,610 0,000 Valid 

X4.5 > 0,294 0,664 0,000 Valid 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

 Tabel V.6 diatas menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan korelasi, setiap item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung > rtabel yaitu berkisar antara 0,540 – 0,685 dan p value < 0,05 

yaitu 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa seluruh item pertanyaan pada 

instrumen  kapasitas mesin adalah valid dan dapat diolah lebih lanjut. 

 Instrumen modal kerja terdiri dari 5 item pertanyaan, dari hasil uji validitas diketahui 

bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel V.7 berikut ini. 

Tabel V.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Modal Kerja (X5) 

Pertanyaan Kriteria Korelasi Sig. Keterangan 

X5.1 > 0,294 0,685 0,000 Valid  

X5.2 > 0,294 0,540 0,000 Valid 

X5.3 > 0,294 0,622 0,000 Valid 

X5.4 > 0,294 0,610 0,000 Valid 

X5.5 > 0,294 0,664 0,000 Valid 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 



 Tabel diatas menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan korelasi, setiap item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung > rtabel yaitu berkisar antara 0,540 – 0,685 dan p value < 0,05 

yaiitu 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa seluruh item pertanyaan pada 

instrumen  modal kerja adalah valid dan dapat diolah lebih lanjut. 

 Instrumen anggaran produki terdiri dari 5 item pertanyaan, dari hasil uji validitas 

diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat 

pada tabel V.8 berikut ini. 

Tabel V.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Fasilitas Gudang (X6) 

Pertanyaan Kriteria Korelasi Sig. Keterangan 

X5.1 > 0,294 0,935 0,000 Valid  

X5.2 > 0,294 0,947 0,000 Valid 

X5.3 > 0,294 0,752 0,000 Valid 

X5.4 > 0,294 0,947 0,000 Valid 

X5.5 > 0,294 0,623 0,000 Valid 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan korelasi, setiap item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung > rtabel yaitu berkisar antara 0,623 – 0,947 dan p value < 0,05 

yaiitu 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa seluruh item pertanyaan pada 

instrumen  Fasilitas Gudang adalah valid dan dapat diolah lebih lanjut. 

 Instrumen anggaran produki terdiri dari 5 item pertanyaan, dari hasil uji validitas 

diketahui bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat 

pada tabel V.9 berikut ini. 

Tabel V.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Anggaran Produksi (Y) 



Pertanyaan Kriteria Korelasi Sig. Keterangan 

Y1 > 0,294 0,480 0,000 Valid 

Y2 > 0,294 0,524 0,000 Valid 

Y3 > 0,294 0,724 0,000 Valid 

Y4 > 0,294 0,766 0,000 Valid 

Y5 > 0,294 0,766 0,000 Valid 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

 Tabel V.9 diatas menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan korelasi, setiap item 

pertanyaan memiliki nilai rhitung > rtabel yaitu berkisar antara 0,480 – 0,766 dan p value < 0,05 

yaitu 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa seluruh item pertanyaan pada 

instrumen  modal kerja adalah valid dan dapat diolah lebih lanjut. 

 Berdasarkan hasil uji validitas terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner 

penelitian, disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan dapat diolah lebih 

lanjut pada uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan reliabel atau 

tidak. 

2. Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria > 0,6. 

Pada tabel V.10 berikut ini, diterangkan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen anggaran 

penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja dan Fasilitas 

Gudang. 

Tabel V.10 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Kriteria Jumlah 
Pertanyaan 

Koefisien 
Crobach 
Alpha 

Keterangan 

Anggaran Penjualan (X1) > 0,6 5 0,693 Reliabel 



Stabilitas Bahan Baku (X2) > 0,6 5 0,656 Reliabel 

Jumlah Tenaga Kerja (X3) > 0,6 5 0,761 Reliabel 

Kapasitas Mesin (X4) > 0,6 5 0,609 Reliabel 

Modal Kerja (X5) > 0,6 5 0,609 Reliabel 

Fasilitas Gudang (X6) > 0,6 5 0,896 Reliabel 

Anggaran Produksi (Y) > 0,6 5 0,672 Reliabel 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

Berdasarkan tabel V.10 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen anggaran 

penjualan menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,693, koefisien reliabilitas instrumen stabilitas 

bahan baku menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,656, koefisien reliabilitas instrumen tenaga 

kerja menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,761, sedangkan koefisien reliabilitas instrumen 

kapasitas mesin menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,609, koefisien reliabilitas instrumen 

modal kerja menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,609, koefisien reliabilitas instrumen Fasilitas 

Gudang menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,896, dan terakhir koefisien reliabilitas instrumen 

anggaran produksi menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0,672. Dari hasil pengujian reliabilitas 

yang telah dilakukan,  terlihat bahwa seluruh instrumen penelitian menunjukkan nilai Cronbach 

Alpha > 0,60. Dengan demikian, disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian ini adalah 

reliabel dan layak untuk diolah lebih lanjut. 

 

C. Pengujian Normalitas Data 

Untuk melihat normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik P-P Plot 

of Regression Standarized Residual. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya jika data menyebar secara acak dan 



tidak berada disekitar garis diagonal maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Normal 

Probability Plot dalam penelitian ini terlihat pada grafik V.1. 

Grafik V.1 

 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

 

Dari grafik V.1 dapat dilihat bahwa data (titik) tersebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis lurus (tidak tersebar jauh dari garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa 

model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.  

D. Pengujian Asumsi Klasik 

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik apabila memenuhi 

asumsi klasik sebagai berikut: 

1. Multikolinearitas 



Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh multikolinearitas dilihat dari nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) melalui aplikasi SPSS. Asumsi multikolinearitas terpenuhi jika nilai VIF 

pada output SPSS dibawah 10 dan memiliki nilai positif. Karena VIF = 1/Tolerance, maka 

asumsi bebas multikolinearitas juga dapat ditentukan jika tolerance diatas 0,10. 

Tabel V.11 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Independen Kriteria  VIF Tolerance Keterangan 

Anggaran Penjualan (X1) < 10 1,688 0,592 Bebas 

Stabilitas Bahan Baku (X2) < 10 1,244 0,804 Bebas 

Tenaga Kerja (X3) < 10 1,666 0,600 Bebas 

Kapasitas Mesin (X4) < 10 1,968 0,508 Bebas 

Modal Kerja (X5) < 10 6,959 0,144 Bebas 

Fasilitas Gudang(X6) < 10 5,699 0,175 Bebas 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

Berdasarkan tabel V.11 diatas, diketahui bahwa variabel anggaran penjualan  mempunyai 

nilai VIF sebesar 1,688 dengan nilai tolerance 0,592, stabilitas bahan baku sebesar 1,244 dengan 

nilai tolerance 0,804 , tenaga kerja sebesar 1,666 dengan nilai tolerance 0,600 , kapasitas mesin 

sebesar 1,968 dengan nilai tolerance 0,508 dan modal kerja sebesar 6,959 dengan nilai tolerance 

0,144. Fasilitas Gudang 5,699 dengan nilai tolerance 0,175. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel independen bebas dari pengaruh multikolinearitas karena 

nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. 

 

 

 



2. Autokorelasi  

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari besaran nilai Durbin-Waston 

(DW). Kriterianya sebagai berikut: 

Jika angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 

Jika angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative 

Tabel V.12 Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Independen Durbin-Watson 

Anggaran Penjualan (X1) 2,451 

Stabilitas Bahan Baku (X2) 2,451 

Tenaga Kerja (X3) 2,451 

Kapasitas Mesin (X4) 2,451 

Modal Kerja (X5) 2,451 

Fasilitas Gudang (X6) 2,451 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai 

Durbin-Waston sebesar 2,451. Angka tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini bebas dari autokorelasi karena nilai     D-W diatas +2 berarti ada autokolerasi 

negative. 

 

 

 



3. Heteroskedastisitas  

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan melihat grafik scatterplot. 

Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dari penyebaran data (titik) pada grafik 

scatterplot. 

Grafik V.2 

 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2009 

Pada grafik V.2 penyebaran data (titik) tidak menunjukkan pola tertentu sehingga dapat 

dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

E. Penentuan Model Penelitian 

Pengolahan data ini menggunakan rumus multiple regression dengan bantuan program 

SPSS (Statistical Pruduct Service Solution) versi 16,0. Analisa regresi ini dilakukan dengan 

menggunakan metode enter, dimana semua variabel independen digunakan sebagai prediktor 



atas kiteria dalam penelitian ini.  Dengan demikian, faktor anggaran penjualan, stabilitas bahan 

baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja, dan Fasilitas Gudang digunakan dalam model 

penelitian untuk menentukan pengaruhnya terhadap anggaran produksi pada PT. P&P 

Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. Gambaran umum hasil analisa regresi dengan 

metode enter dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel V.13 Hasil Regresi dengan Metode Enter 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

thitung ttabel Sig. Keterangan 

B 
1 (Constant) 3,156    - 
 X1 0,644 11,255 1,663 0,000 Signifikan 
 X2 -0,035 -0,808 1,663 0,421 - 
 X3 0,113 2,560 1,663 0,012 Signifikan 
 X4 0,192 3,402 1,663 0,001 Signifikan 
 X5 -0,017 -0,169 1,663 0,866 - 
 X6 -0,054 -0,728 1,663 0,469 - 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

Dengan menggunkan metode enter, tidak ada variabel yang dikeluarkan pada model ini. 

Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan adalah: 

Y = 3,156 + 0,644X1 - 0,035X2 + 0,113X3 + 0,192X4 - 0,017X5 -0,054 + 6 

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 3.156 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel 

dependen adalah sebesar 3.156. 

2. Harga koefisien b1 = 0,644, berarti bahwa apabila nilai Anggaran penjualan mengalami 

kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel 

dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,644. 



3. Harga koefisien b2 = -0,035, berarti bahwa apabila nilai Stabilitas Bahan Baku mengalami 

kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel 

dependen (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,035. 

4. Harga koefisien b3 = 0,113, berarti bahwa apabila nilai Tenaga kerja mengalami kenaikan 1 

poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,113. 

5. Harga koefisien b4 = 0,192, berarti bahwa apabila nilai mesin mengalami kenaikan 1 poin 

sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,192.  

6. koefisien b5 = -0,017, berarti bahwa apabila nilai modal kerja mengalami kenaikan 1 poin 

sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,017. 

7. Harga koefisien b6 = -0,054, berarti bahwa apabila nilai Fasilitas Gudang mengalami 

kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel 

dependen (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,054. 

 

F. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan dua uji statistik yaitu uji t dan uji F. 

Setelah melewati beberapa pengujian, maka data dapat diolah lebih lanjut untuk dilkakukan uji 

hipotesis, tahap-tahap yang akan dilakukan dalam uji ini adalah: 

1. Pengujian Variabel Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian kelima variabel dilakukan secara parsial untuk mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 



Tabel V.14 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian 
Hipotesis 

B thitung Sig. ttabel Keterangan Keputusan 

H1 0,644 11,255 0,000 1,663 Signifikan Diterima 
H2 -0,035 -0,808 0,421 1,663 - Ditolak 
H3 0,113 2,560 0,012 1,663 Signifikan Diterima 
H4 0,192 3,402 0,001 1,663 Signifikan Diterima 
H5 -0,017 -0,169 0,866 1,663 - Ditolak 
H6 -0,054 -0,728 0,469 1,663 - Ditolak 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010 

H1 : Anggaran penjualan berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien anggaran penjualan sebesar 0,644 yang 

berarti  ada hubungan positif antara anggaran penjualan dengan anggaran produksi.  Semakin 

tinggi stabilitas bahan baku maka anggaran produksi juga akan semakin tinggi. Untuk uji t 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

thitung  sebesar 11,255 

ttabel   sebesar  1,663 

thitung < ttabel,  maka  H1 diterima 

Dengan demikian H1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa anggaran penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi.  

H2 : Stabilitas bahan baku berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien stabilitas bahan baku sebesar -0,035 yang 

berarti tidak  ada hubungan positif antara stabilitas bahan baku dengan anggaran produksi. Untuk 

uji t diperoleh hasil sebagai berikut: 



thitung  sebesar -0,808 

ttabel   sebesar  1,663 

thitung < ttabel,  maka  H2 ditolak 

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa H2 ditolak yang berarti stabilitas bahan baku 

tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. Hal ini disebabkan kurangnya 

pemahaman karyawan bagian produksi PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 

Simalinyang tentang  stabilitas bahan baku. 

H3    : Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien tenaga kerja sebesar 0,113  yang berarti  

ada hubungan positif antara tenaga kerja dengan anggaran produksi. Semakin tinggi tenaga kerja 

maka anggaran produksi juga akan semakin tinggi. Untuk uji t diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

thitung  sebesar 2,560 

ttabel   sebesar 1,663 

thitung < ttabel,  maka  H3 diterima 

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa H3 diterima yang berarti tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi.  

H4 : Kapasitas mesin berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

Hasil dari pengujian  menunjukkan bahwa koefisien kapasitas mesin sebesar 0,192 yang 

berarti ada hubungan positif antara kapasitas mesin dengan anggaran produksi. Semakin tinggi 



tenaga kerja maka anggaran produksi juga akan semakin tinggi.  Untuk uji t diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

thitung  sebesar 3,402 

ttabel   sebesar  1,663 

thitung < ttabel,  maka  H4 diterima 

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa H4 yang berarti kapasitas mesin 

berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi.  

 

 

 

H5      : Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien modal kerja sebesar -0,017  yang berarti  

tidak ada hubungan positif antara modal kerja dengan anggaran produksi untuk uji t diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

thitung  sebesar -0,169 

ttabel   sebesar 1,663 

thitung > ttabel,  maka  H5 ditolak 

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa H5 ditolak yang berarti modal kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. Hal ini disebabkan kurangya pemahaman 



karyawan bagian produksi PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang tentang  

modal kerja. 

H6 : Fasilitas Gudang berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien fasilitas gudang sebesar -0,054 yang 

berarti  tidak ada hubungan positif antara modal kerja dengan anggaran produksi. Untuk uji t 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

thitung  sebesar -0,728 

ttabel   sebesar 1,663 

thitung > ttabel,  maka  H5 ditolak 

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa H6 ditolak yang berarti fasilitas gudang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. Hal ini disebabkan kurangya 

pemahaman karyawan bagian produksi PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 

Simalinyang tentang  fasilitas gudang. 

2. Pengujian Variabel Secara Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan uji F. Untuk mengujinya dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai antara Fhitung dengan     Ftabel. Namun untuk mempermudah analisa 

dapat dilihat langsung dari koefisien signifikasi atau probability yang ada. Analisa ini 

menggunakan Level of Significance sebesar 5% yang artinya kemungkinan kesalahan hanya 

boleh lebih kecil atau sama dengan 5%, dan berarti tingkat keyakinannya adalah 95%. Jika     p 



value lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak layak untuk digunakan dan sebaliknya jika 

p value lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut layak untuk digunakan. 

Tabel V.14 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Model   Ftabel Fhitung  Sig. Keterangan 

1 
Regression Residual 

Total 
3,953 57,732 0,000 Signifikan 

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2009 

Berdasarkan tabel V.15 diatas, diperoleh nilai probabilitas (p value) dari variabel 

anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, jumlah tenaga kerja, kapasitas mesin dan modal kerja 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, 

tenaga kerja, kapasitas mesin dan modal kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel anggaran produksi dengan tingkat kesalahan 0%. Karena angka ini lebih kecil 

dari α = 5% atau p value < 0,05, maka model ini layak untuk digunakan (signifikan). Sementara 

untuk uji F diperoleh hasil: 

Fhitung  sebesar 57,732 

Ftabel   sebesar 3,953 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel anggaran penjualan, stabilitas bahan 

baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja dan fasilitas gudang secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel anggaran produksi karena niali Fhitung 

57,732> Ftabel 3,953.  

3. Koefisien Determinasi (R2) 



Nilai R2 merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model 

yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Jika R2 bernilai 0 maka dapat 

dikatakan tidak ada variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh hubungan tersebut, dan jika 

R2 bernilai 1 maka dapat dikatakan semua variabel dependen dapat dijelaskan.  

 

Tabel V.15 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .903a .816 .802 1.156 2.451 

a. Predictors: (Constant), anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, 
tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja dan fasilitas gudang 

b. Dependent Variable: AGRNPRDKSI   

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian 2010  

 Nilai R (koefisien korelasi) keenam variabel bebas tersebut (anggaran penjualan, 

stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja dan fasilitas gudang) secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadapanggaran produksi. Pengaruh ini dapat diketahui dari 

hasil koefisien determinasi (R2) yang memiliki nilai 0,816 yang artinya 81,6% dari anggaran 

produksi dipengaruhi oleh variabel anggaran produksi, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, 

kapasitas mesin,modal kerja dan fasilitas gudang. Sedangkan sisanya sebesar 18,4% dipengaruhi 

oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini (Santoso, 2001:366). 

G. Pembahasan 



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran produksi, stabilitas bahan 

baku, tenaga kerja, kapasitas mesin,modal krja dan fasilitas gudang, berpengaruh baik secara 

simultan maupun secara parsial terhadap anggaran produksi pada PT. P&P Bangkinang Crumb 

Rubber Factory Simalinyang, dengan periode pengamatan dimulai pada tahun 2005-2009 dengan 

pemgambilan sampel  85 orang karyawan. Setelah melakukan analisis terhadap faktor anggaran 

penjualan menunjukkan bahwa hipotesis pertama diperoleh angka t hitung Sebesar 11,255 dan t 

tabel  sebesar 1,663. Hal ini menunjukan bahwa t hitung > t tabel, Maka H1 diterima, artinya 

faktor anggaran penjualan berpengaruh positif terhadap anggaran produksi pada PT. P&P 

Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. Untuk memperlancar proses produksi 

perusahaan diperlukan anggaran penjualan yang efektif, agar tercapainya anggaran produksi 

yang baik. 

 Setelah melakukan analisis terhadap hipotesis kedua, maka diperoleh angka t hitung 

sebesar -0,808 dan t tabel sebesar 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel, maka H2  

ditolak. Artinya faktor stabilitas bahan baku tidak berpengaruh positif terhadap anggaran 

produksi pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. dalam penyusunan 

anggaran produksi hendaknya perlu mempertimbangkan bahan baku yang merupakan salah satu 

faktor produksi terpenting dalam menunjang kelancran proses produksi.  

Tanpa persediaan bahan baku yang memadai mengakibatkan proses produksi terganggu, 

maka perlu bagi perusahaan untuk memperkirakan suatu kebutuhan bahan bakunya secara 

cermat. 

Setelah melakukan analisis terhadap hipotesis ketiga, maka diperoleh angka t hitung 

sebesar 2,560 dan t tabel sebesar 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel, maka H3 

diterima. Artinya faktor tenaga kerja berpengaruh positif terhadap anggaran produksi pada PT. 



P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. karena tenaga kerja merupakan alat 

penggerak dari mesin dan peralatan produksi perusahaan. Seberapapun canggihnya mesin dan 

peralatan produksi yang dimiliki akan tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai penggerak   

karena tanpa adanya tenaga kerja operasi perusahaan praktis tidak dapat berjalan. 

Setelah melakukan analisis terhadap hipotesis keempat, maka diperoleh angka t hitung 

sebesar 3,402 dan t tabel sebesar 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel, maka H4 

diterima. Artinya faktor kapasitas mesin berpengaruh positif terhadap anggaran produksi pada 

PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang.  

  Bagi perusahaan, pemilihan mesin yang cocok untuk proses produksi merupakan hal 

yang sangat penting, karena dengan  pemilihan mesin secara bijak yang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan perusahaan maka proses produksi  akan berjalan dengan efektif dan efisien 

sehingga produksi akan mencapai sasaran. 

 Setelah melakukan analisis terhadap hipotesis kelima, maka diperoleh angka t hitung 

sebesar -0,169 sedangkan t tabel sebesar 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel, 

maka H5 ditolak. Artinya faktor modal kerja tidak berpengaruh positif terhadap anggaran 

produksi pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. Modal kerja juga 

mempengaruhi penyusunan anggaran produksi perusahaan, tentunya perusahaan akan menyusun 

anggaran produksinya sesuai dengan modal kerja yang dimiliki. 

 Produksi yang besar tidak akan dilakukan apabila perusahaan tidak memiliki modal yang 

cukup, meskipun permintaan akan barang itu tinggi. Jika dipaksakan maka perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam membiayai proses produksi,  apakah dalam hal pembelian bahan 

baku,  upah tenaga kerja dan hal lain yang berhubungan mempengaruhi biaya produksi. 



  Setelah melakukan analisis terhadap hipotesis keenam, maka diperoleh angka t hitung 

sebesar -0,728 sedangkan t tabel sebesar 1,663. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung < t tabel, 

maka H5 ditolak. Artinya faktor fasilitas gudang tidak berpengaruh positif terhadap anggaran 

produksi pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. fasilitas gudang juga 

mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu terhadap penanganan barang, letak dan disain 

gudang dimana barang tersebut disimpan. 

  Gudang adalah tempat penyimpanan bahan persediaan,barang maupun peralatan yang 

dimilki perusahaan tujuannya yaitu untuk melayani permintaan bahan, mengurangi lama waktu 

dalam perjalanan ketempat penyimpanan dan mencari bahan yang diinginkan, menghindari 

kerusakan, penurunan kualitas dan pencurian. 

Setelah melakukan analisis atas hipotesis ke tujuh, maka diperoleh f hitung sebesar 

57,732 sedangkan f tabel sebesar 3,953. Hal ini menunjukkan bahwa f hitung > f tabel, maka H6 

diterima. Artinya anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal 

kerja dan fasilitas gudang berpengaruh signifikan terhadap anggaran produksi pada PT. P&P 

Bangkinang Crumb Rubber Factory Simalinyang. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 

besarnya faktor anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal 

kerja dan fasilitas gudang secara bersama-sama hanya sebesar 81,6% sedangkan sisanya 18,4% 

(100% - 81,6%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Pada dasarnya tujuan dari anggaran produksi adalah untuk mempermudah atau untuk 

memperlancar jalannya operasi perusahaan yang didalam pelaksanaannya dilakukan secara 

berturut-turut dan terus-menerus dalam menghasilkan barang dan jasa. Apabila perusahaan tidak 

mempunyai anggaran produksi maka akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang 

diinginkan oleh perusahaan . anggaran produksi dalam perusahaanyang berproduksi secara terus 



menerus pada prinsipnya mengarahkan usaha dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan,pihak manajemen perlu 

menyusun anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan kegiatan operasional perusahaan 

untuk masa yang akan datang, setiap kegiatan operasional perusahaan perlu adanya anggaran 

termasuk dalam proses produksi agar hasil akhir produksi dapat tercapai sesuai dengan rencana.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan operasi perusahaan 

pada umumnya, tidaklah mungkin terlaksana apabila perusahaan yang bersangkutan tidak 

memiliki anggaran produksi yang baik. Bila kita simpulkan lebih jauh lagi mengenai 

penyelenggaraan ini akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menentukan 

kebijaksanaan dalam kegiatan operasi keseluruhannya yang efektif. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi anggaran produksi pada PT. P&P Bangkinang Crumb Rubber 

Factory Simalinyang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas seluruh item 

pertanyaan penelitian telah memberikan hasil yang baik dan patut 

dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Koefisien reliabilitas 

menunjukkan nilai Cronbach Alpha berkisar antara 0,609 – 0,896. 

Pengujian validitas terhadap seluruh item pertanyaan dengan menggunakan 

korelasi pearson menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan 

valid. 

2. Normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian 

ini dilihat dari Normal Probability Plot yang menunjukkan bahwa seluruh 

jawaban responden terdistribusi secara normal. 

3. Dari hasil penyeleksian model penelitian ini, semua variabel dapat 

digunakan untuk analisis data lebih lanjut, yaitu anggaran penjualan, 

stabilitas bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, modal kerja,fasilitas 

gudang dan anggaran produksi. 
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4. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai thitung 11,255 > ttabel 1,663 

maka H1 diterima,  hal ini berarti bahwa anggaran penjualan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap anggaran produksi.  

5. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai thitung -0,808 < ttabel 1,663 

maka H2 ditolak,  hal ini berarti bahwa stabilitas bahan baku tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap anggaran produksi.  

6. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai thitung 2,560 > ttabel 1,663  

maka H3 diterima ,  hal ini berarti bahwa tenaga kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap anggaran produksi.  

7. Pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai thitung 3,402< ttabel1,663 

maka H4 diterima,  hal ini berarti bahwa kapasitas mesin mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap anggaran produksi.  

8. Pengujian hipotesis kelima menunjukkan nilai thitung -0,169 < ttabel 1,663 

maka H5 ditolak,  hal ini berarti bahwa modal kerja tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

9. Pengujian hipotesis keenam menunjukkan nilai thitung -0,728 < ttabel 1,663 

maka H6 ditolak,  hal ini berarti bahwa fasilitas gudang tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap anggaran produksi. 

10. Nilai R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,816 (81,6%) artinya dugaan dari 

keenam variabel sebesar 81,6% variabel independent mempengaruhi 

variabel dependent, Sebesar 18,4% dipengaruhi faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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11. Dari keenam variabel bebas tersebut, variabel anggaran penjualan, tenaga 

kerja dan kapasitas mesin memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel 

stabilitas bahan baku, modal kerja dan fasilitas gudang tidak berpengaruh 

positif terhadap persediaan bahan baku pada PT. P&P Bangkinang Crumb 

Rubber Factory Simalinyang. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa saran yang layak dipertimbangkan bagi perusahaan yang 

diteliti. 

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, perusahaan hendaknya 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi dalam 

penyusunan anggaran produksinya, yaitu factor anggaran penjualan, tenaga 

kerja, dan kapasitas mesin yang dalam penelitian ini dinyatakan paling 

berpengaruh agar tujuan dari produksi dapat tercapai sesuai dengan yang 

direncanakan. 

2. Perusahaan hendaknya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi anggaran produksi, karena dari hasil penelitian ini 

menunjukkan masih ada faktor lain yang mempengaruhi anggaran produksi 

sebesar 18,4%. 
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A. Identitas Responden 
 Nama     : …………………………………… 
 Jenis Kelamin     : …………………………………… 
 Umur     : …………………………………… 
 Pendidikan Terakhir     : …………………………………… 
 Pekerjaan/ Jabatan     : …………………………………… 
 Lama Bekerja  : …………………………………… 
 
B. Petunjuk Pengisian 

1. Pilih salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan pendapat anda. 
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda. 

 
 
Sangat Tidak 
Setuju (STS) 

Tidak Setuju 
(TS) 

Ragu-Ragu 
(RR) 

Setuju  
(S) 

Sangat 
Setuju (SS) 

1 2 3 4 5 

 
 
C. Daftar Pertanyaan 

 
1. Anggaran Produksi (Y) 

NO PERTANYAAN STS TS RR S SS 

1 Anggaran produksi yang dibuat oleh PT. 
P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 
Simalinyang sudah efektif 

     

2 Anggaran produksi yang digunakan PT. 
P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 
Simalinyang  sudah baik 

     

3 Anggaran produksi yang dibuat oleh PT. 
P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 
Simalinyang sangat membantu 
pelaksanaan pekerjaan karyawan 

     

4 Anggaran produksi sangat menentukan 
hasil produksi yang akan dicapai 

     

5 Tidak terdapat kendala dalam 
pelaksanaan produksi, karena anggaran 
produksi telah dibuat 

     

 
 

 



 
2. Anggaran Penjualan (X1) 

 

NO PERTANYAAN STS TS RR S SS 

1 Anggaran penjualan mempengaruhi 
jumlah yang akan diproduksi 

     

2 Anggaran penjualan yang dibuat PT. 
P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 
Simalinyang sudah efektif 

     

3 Anggaran penjualan yang dibuat PT. 
P&P Bangkinang Crumb Rubber Factory 
Simalinyang terlalu tinggi 

     

4 Anggaran penjualan yang dibuat harus 
mempertimbangkan kemampuan 
produksi perusahaan 

     

5 Anggaran penjualan merupakan 
indikator untuk menyusun anggaran 
produksi 

     

 
 
 
3. Stabilitas Bahan Baku (X2) 

 

NO PERTANYAAN STS TS RR S SS 

1 Persediaan bahan baku selama ini sudah 
memenuhi kebutuhan produksi 

     

2 Kualitas bahan baku selama ini telah 
memenuhi standar perusahaan 

     

3 Kualitas bahan baku berpengaruh 
terhadap kualitas produk 

     

4 Pengadaan bahan baku selama ini 
berjalan dengan lancar 

     

5 Perusahaan akan melakukan tindakan 
penanganan apabila terjadi kekurangan 
bahan baku 

     

 
 
 
 
 



4. Jumlah Tenaga Kerja (X3) 
 

NO PERTANYAAN STS TS RR S SS 

1 Jumlah tenaga kerja bagian produksi 
yang dimiliki PT. P&P Bangkinang 
Crumb Rubber Factory Simalinyang  
sudah efektif 

     

2 Jumlah tenaga kerja yang dimiliki 
mempengaruhi kelancaran proses 
produksi 

     

3 Perlu ada penambahan tenaga kerja 
bagian produksi untuk memperlancar 
proses produksi 

     

4 Tingkat pendidikan karyawan bagian  
produksi mempengaruhi produktivitas 
karyawan 

     

5 Usia karyawan bagian produksi 
mempengaruhi produktivitas karyawan 

     

 
 

5. Kapasitas Mesin (X4) 
 

NO PERTANYAAN STS TS RR S SS 

1 Kapasitas mesin produksi yang dimiliki 
mempengaruhi jumlah yang akan 
diproduksi 

     

 
2 

Mesin produksi PT P&P Bangkinang 
Crumb Rubber Factory Simalinyang 
masih layak digunakan 

     

3 Perlu dilakukan pengecekan dan 
perawatan mesin produksi secara teratur 

     

4 Tidak sering terjadi kerusakan pada 
mesin produksi 

     

5 Tidak terdapat kerusakan mesin yang 
berat pada saat proses produksi 
berlangsung 

     

 
 
 
 



6. Modal Kerja (X5) 
 

NO PERTANYAAN STS TS RR S SS 

1 Modal kerja yang dimiliki perusahaan 
menentukan jumlah yang akan 
diproduksi 

     

2 Modal kerja yang dimiliki PT. P&P 
Bangkinang Crumb Rubber Factory 
sudah cukup 

     

3 Jumlah modal kerja yang dimiliki 
mempengaruhi proses produksi 

     

4 Selama ini perusahaan mudah 
mendapatkan modal kerja 

     

5 Perlu ada penambahan modal kerja untuk 
meningkatkan produksi perusahaan 

     

 
7. Fasilitas Gudang (X6) 

 
NO PERTANYAAN SS S RR KS TS 

1 Fasilitas penyinpanan bahan baku karet 
selama ini pada PT P&P Bangkinang 
Crumb Rubber Factory Simalinyang 
sudah baik 

     
 

2 Tempat penyimpanan karet harus 
digabungkan dengan barang lainnya 
yang tidak ada hubungannya dengan 
karet 

     
 

3 Penyimpanan karet harus ada 
pengawasan yang ketat dari pihak-pihak 
tertentu 

     
 

4 Keamanan dalam penyimpanan karet 
selama ini sudah aman tidak perlu 
pengawasan lagi 

     
 

5 Kapasitas penyipanan karet yang belum 
diolah pada pabrik sudah baik  

     
 

 
 
 
 



 
                                                  
 
                                    

 
 

 
 

 
 
 

LAMPIRAN HASIL JAWABAN 
KUESIONER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                Anggaran Produksi  (Y) 

Y 
     Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

 5 4 5 5 5 24 
5 4 4 5 5 23 
5 3 5 5 5 23 
4 3 2 4 4 17 
5 3 5 5 5 23 
4 5 3 4 4 20 
5 4 5 5 5 24 
5 4 3 5 5 22 
5 4 4 5 5 23 
3 5 4 5 5 22 
5 3 5 4 4 21 
5 5 5 5 5 25 
4 2 2 2 2 12 
5 3 2 3 3 16 
5 5 5 4 4 23 
5 4 4 5 5 23 
5 3 5 5 5 23 



5 5 5 5 5 25 
4 4 5 5 5 23 
4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 19 
3 4 3 4 4 18 
4 4 4 4 4 20 
3 4 5 5 5 22 
3 4 4 5 5 21 
5 3 5 5 5 23 
3 3 2 4 4 16 
5 3 5 5 5 23 
4 5 3 4 4 20 
5 4 5 5 5 24 
5 4 3 5 5 22 
5 4 4 5 5 23 
3 5 4 4 4 20 
5 3 5 5 5 23 
5 5 5 5 5 25 
4 2 2 4 4 16 
4 3 2 4 4 17 
3 5 5 3 3 19 
5 4 4 5 5 23 
5 3 5 5 5 23 
4 5 5 5 5 24 
4 4 5 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 19 
3 4 3 4 4 18 
4 4 4 4 4 20 
5 2 3 5 5 20 
3 2 4 4 4 17 
5 4 4 3 3 19 
3 4 4 4 4 19 
4 5 4 4 4 21 
5 4 5 4 4 22 
4 4 3 4 4 19 
4 4 4 4 4 20 
3 3 2 5 5 18 
4 3 4 3 3 17 
5 2 2 4 4 17 
5 3 3 5 5 21 
4 3 2 4 4 17 
3 4 4 3 3 17 
3 3 4 4 4 18 
3 3 5 4 4 19 
3 2 4 4 4 17 
5 3 4 4 4 20 
5 2 2 5 5 19 
3 3 4 4 4 18 
3 4 4 4 4 19 



3 4 4 4 4 19 
5 2 2 3 3 15 
4 3 4 4 4 19 
5 2 3 5 5 20 
3 5 4 4 4 20 
4 3 5 4 4 20 
4 2 4 4 4 18 
4 3 4 4 4 19 
4 5 5 4 4 22 
3 4 5 5 5 22 
5 5 5 4 4 23 
4 5 5 5 5 24 
4 4 5 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 19 
3 4 3 4 4 18 
4 4 4 4 4 20 
5 2 3 5 5 20 

 
 
 
 
 
 

Anggaran Penjualan (X1) 
X1 

     X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
 5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
2 3 4 4 4 17 
5 5 5 5 5 25 
3 3 4 4 4 18 
5 5 5 5 5 25 
3 5 5 5 5 23 
3 5 5 5 5 23 
1 5 5 3 4 18 
5 4 4 5 5 23 
4 5 5 5 5 24 
2 2 2 4 4 14 
4 3 3 5 4 19 
5 4 4 5 3 21 
5 5 5 5 5 25 
5 3 5 5 5 23 
5 5 5 5 5 25 
4 5 5 4 4 22 
4 4 4 4 4 20 
3 3 4 3 4 17 
4 5 4 3 4 20 
2 3 4 4 4 17 



5 5 5 3 4 22 
5 5 5 3 4 22 
5 5 5 5 3 23 
4 4 4 3 3 18 
5 5 5 5 3 23 
4 4 4 4 5 21 
5 5 5 5 4 24 
5 5 5 5 4 24 
5 5 5 5 4 24 
5 3 4 3 5 20 
4 5 5 5 3 22 
5 5 5 5 5 25 
2 4 4 4 2 16 
3 5 4 4 3 19 
4 5 3 3 5 20 
5 5 5 5 4 24 
5 5 5 5 3 23 
5 5 5 4 5 24 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 3 4 3 4 18 
4 3 4 3 4 18 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 2 22 
3 3 4 3 2 15 
4 4 3 5 4 20 
4 3 4 3 4 18 
5 5 4 4 5 23 
3 3 4 5 4 19 
5 4 4 4 4 21 
5 5 4 4 4 22 
4 4 5 3 3 19 
4 4 3 4 3 18 
4 4 4 5 2 19 
4 5 5 5 3 22 
4 4 4 4 3 19 
4 2 3 3 4 16 
3 3 4 3 3 16 
4 2 4 3 3 16 
4 3 4 3 2 16 
5 4 4 5 3 21 
5 5 5 5 2 22 
4 2 4 3 3 16 
4 2 4 3 4 17 
4 3 4 3 4 18 
4 2 3 5 2 16 
4 4 4 4 3 19 
5 5 5 5 2 22 
5 3 4 3 5 20 
5 3 4 4 3 19 



5 3 4 4 2 18 
4 3 4 4 3 18 
5 4 4 4 5 22 
5 4 5 3 4 21 
5 4 4 5 5 23 
5 5 5 4 5 24 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 20 
4 3 4 3 4 18 
4 3 4 3 4 18 
4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 2 22 

 
 
 
 
 
 

                                                Stabilitas Bahan Baku (X2) 
X2 

     X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
 5 5 5 3 4 22 

5 5 5 3 5 23 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 3 5 20 
5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 3 19 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 4 24 
5 5 5 5 3 23 
5 3 4 3 4 19 
4 5 5 5 3 22 
5 5 5 5 3 23 
2 4 4 4 5 19 
3 5 4 4 3 19 
4 5 3 3 5 20 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 4 3 22 
5 4 4 4 5 22 
4 4 4 4 2 18 
4 3 4 3 4 18 
4 3 4 3 4 18 
4 4 4 4 5 21 
4 5 5 3 2 19 
5 5 4 3 5 22 
4 5 5 5 3 22 
5 5 5 4 5 24 
3 3 4 4 3 17 
4 4 4 4 4 20 



3 4 3 5 4 19 
3 4 3 3 5 18 
3 3 3 5 5 19 
5 3 4 2 2 16 
3 4 3 3 2 15 
5 5 5 5 5 25 
5 5 4 4 4 22 
5 5 4 3 5 22 
3 1 5 5 5 19 
5 5 4 4 5 23 
3 2 2 4 4 15 
3 4 2 4 4 17 
3 4 4 4 3 18 
4 4 5 4 4 21 
5 5 4 2 3 19 
3 2 2 2 4 13 
5 3 3 4 4 19 
4 5 4 4 4 21 
3 3 4 5 4 19 
4 2 2 4 5 17 
5 4 5 4 3 21 
5 5 5 4 4 23 
5 4 4 3 2 18 
3 2 2 3 4 14 
4 2 4 2 2 14 
4 2 3 3 3 15 
3 2 4 3 2 14 
3 5 5 4 4 21 
3 2 3 3 4 15 
3 4 4 3 5 19 
3 2 2 2 4 13 
3 2 2 3 4 14 
3 3 4 2 2 14 
3 4 3 3 4 17 
3 4 2 4 4 17 
3 4 3 4 4 18 
2 5 2 2 2 13 
3 2 2 3 4 14 
4 5 3 2 3 17 
4 4 2 5 4 19 
5 3 5 3 5 21 
3 4 4 2 4 17 
3 2 4 3 4 16 
4 3 5 5 5 22 
4 2 3 4 5 18 
5 5 3 5 5 23 
5 4 5 4 5 23 
5 5 5 4 4 23 
3 1 5 3 5 17 
5 1 5 4 5 20 



5 5 3 2 4 19 
4 4 4 4 4 20 
5 5 4 4 3 21 
4 5 5 4 4 22 
4 4 5 4 4 21 
5 5 3 5 5 23 

 
 
 
 
 
 
                                                       Tenaga Kerja (X3) 

X3 
     X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

 5 4 5 5 5 24 
5 5 5 5 5 25 
3 1 5 5 5 19 
4 5 5 3 3 20 
5 5 4 4 4 22 
4 5 5 3 3 20 
5 5 5 5 5 25 
3 3 4 4 4 18 
4 4 4 4 4 20 
3 4 3 5 5 20 
3 4 3 5 5 20 
3 3 3 4 4 17 
5 3 4 2 2 16 
3 4 3 2 2 14 
5 5 5 5 5 25 
5 5 4 5 5 24 
5 5 4 4 4 22 
3 1 5 5 5 19 
5 5 4 5 5 24 
3 2 2 4 4 15 
3 4 2 4 4 17 
3 4 4 3 3 17 
4 4 5 3 3 19 
5 5 5 4 5 24 
5 5 5 4 4 23 
5 5 5 3 5 23 
5 3 3 3 2 16 
4 4 4 3 5 20 
5 3 3 5 3 19 
5 5 5 4 5 24 
4 4 4 4 3 19 
4 4 4 4 4 20 
3 5 5 5 4 22 
3 5 5 3 5 21 
3 4 4 5 5 21 



4 2 2 2 2 12 
3 2 2 3 2 12 
5 5 5 5 5 25 
4 5 5 4 4 22 
4 4 4 3 5 20 
5 5 5 5 5 25 
4 5 5 4 5 23 
2 4 4 4 4 18 
2 4 4 4 4 18 
4 3 3 4 3 17 
5 3 3 4 4 19 
4 4 4 2 3 17 
2 2 2 2 4 12 
3 2 2 4 4 15 
4 4 4 4 4 20 
4 5 5 5 4 23 
2 4 4 4 5 19 
5 2 2 4 3 16 
5 4 4 4 4 21 
4 4 4 3 2 17 
2 4 4 3 4 17 
4 4 4 2 2 16 
3 3 3 3 3 15 
4 4 4 3 2 17 
5 5 5 4 4 23 
3 3 3 3 4 16 
4 4 4 3 5 20 
2 2 2 2 4 12 
2 2 2 3 4 13 
4 4 4 2 2 16 
3 3 3 3 4 16 
2 2 2 4 4 14 
3 3 3 4 4 17 
2 2 2 2 2 10 
2 2 2 3 4 13 
3 3 3 2 3 14 
2 2 2 5 4 15 
5 5 5 3 5 23 
4 4 4 2 4 18 
4 4 4 3 4 19 
5 5 5 5 5 25 
3 3 3 4 5 18 
3 3 3 5 5 19 
5 5 5 5 5 25 
4 5 5 4 5 23 
2 4 4 4 4 18 
2 4 4 4 4 18 
4 3 3 4 3 17 
5 3 3 4 4 19 
4 4 4 2 3 17 



 
 
 
 
 
 
                                              Kapasitas Mesin (X4) 

X4 
     X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 

 5 5 5 5 5 25 
5 5 4 5 5 24 
5 5 5 5 5 25 
5 4 4 4 5 22 
3 3 4 2 4 16 
4 4 5 4 5 22 
2 4 3 3 5 17 
2 5 3 5 4 19 
4 5 5 3 5 22 
3 4 5 5 5 22 
2 4 5 5 5 21 
3 4 5 5 5 22 
2 4 3 3 2 14 
2 4 4 4 3 17 
3 5 4 5 4 21 
2 5 5 3 1 16 
5 5 5 5 5 25 
4 5 5 2 5 21 
4 4 5 5 5 23 
5 5 4 4 5 23 
3 5 4 5 3 20 
3 5 5 4 5 22 
5 5 4 5 3 22 
5 5 5 4 5 24 
4 5 5 4 4 22 
5 5 5 3 5 23 
4 4 5 5 3 21 
4 2 4 4 3 17 
5 4 5 5 4 23 
3 3 5 5 4 20 
3 5 4 5 4 21 
5 3 5 5 5 23 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
3 3 2 2 4 14 
4 4 3 4 4 19 
4 5 4 4 5 22 
5 3 1 5 5 19 
5 5 5 5 5 25 
5 2 5 5 5 22 



5 5 5 5 3 23 
4 4 5 5 5 23 
4 5 3 3 5 20 
5 4 5 5 5 24 
4 5 3 4 4 20 
4 3 4 4 4 19 
4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 5 20 
4 2 3 4 4 17 
4 3 5 5 4 21 
3 3 4 4 5 19 
2 2 4 4 3 15 
3 4 4 4 4 19 
2 5 4 3 2 16 
2 4 4 3 4 17 
3 4 5 2 2 16 
2 5 5 3 3 18 
5 5 5 3 2 20 
4 5 5 4 4 22 
4 4 4 3 4 19 
5 5 5 3 5 23 
3 5 5 2 4 19 
3 4 5 3 4 19 
5 5 5 2 2 19 
5 5 5 3 4 22 
5 5 5 4 4 23 
5 5 5 4 4 23 
3 2 2 2 2 11 
4 3 4 3 4 18 
4 4 4 2 3 17 
5 1 5 5 4 20 
5 5 5 3 5 23 
5 5 5 2 4 21 
5 5 5 3 4 22 
4 5 5 5 5 24 
4 3 3 4 5 19 
5 5 5 5 5 25 
4 3 4 5 5 21 
4 4 4 4 5 21 
4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 19 
4 3 4 4 3 18 
5 4 4 4 4 21 
3 2 3 2 3 13 

 
 
 
 
 
 



                                                      Modal Kerja (X5) 
X5 

     X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
 5 5 5 5 5 25 

5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 4 5 4 5 23 
4 3 4 2 5 18 
5 4 5 4 4 22 
5 4 5 3 3 20 
4 5 4 5 5 23 
5 5 5 3 3 21 
5 4 5 5 5 24 
5 4 5 5 3 22 
5 4 5 5 3 22 
2 4 2 3 4 15 
3 4 3 4 5 19 
4 5 4 5 2 20 
1 5 1 3 2 12 
5 5 5 5 4 24 
5 5 5 2 3 20 
5 4 5 5 4 23 
5 5 5 4 4 23 
3 5 3 5 4 20 
5 5 5 4 3 22 
3 5 3 5 4 20 
5 5 5 4 5 24 
4 5 4 4 5 22 
5 5 5 3 5 23 
3 4 3 5 5 20 
3 2 3 4 4 16 
4 4 4 5 4 21 
4 3 4 5 3 19 
4 5 4 5 3 21 
5 3 5 5 4 22 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 3 23 
5 5 5 5 4 24 
4 3 4 2 3 16 
4 4 4 4 5 21 
5 5 5 4 3 22 
5 3 5 5 4 22 
5 5 5 5 5 25 
5 2 5 5 4 21 
3 5 3 5 4 20 
5 4 5 5 4 23 
5 5 5 3 5 23 
5 4 5 5 4 23 
4 5 4 4 2 19 
4 3 4 4 3 18 



4 4 4 4 2 18 
5 4 5 4 3 21 
4 2 4 4 4 18 
4 3 4 5 5 21 
5 3 5 4 2 19 
3 2 3 4 2 14 
4 4 4 4 3 19 
2 5 2 3 2 14 
4 4 4 3 4 19 
2 4 2 2 5 15 
3 5 3 3 3 17 
2 5 2 3 3 15 
4 5 4 4 3 20 
4 4 4 3 3 18 
5 5 5 3 4 22 
4 5 4 2 4 19 
4 4 4 3 4 19 
2 5 2 2 5 16 
4 5 4 3 5 21 
4 5 4 4 5 22 
4 5 4 4 5 22 
2 2 2 2 4 12 
4 3 4 3 4 18 
3 4 3 2 5 17 
4 1 4 5 5 19 
5 5 5 3 5 23 
4 5 4 2 5 20 
4 5 4 3 3 19 
5 5 5 5 5 25 
5 3 5 4 5 22 
5 5 5 5 5 25 
5 3 5 5 4 22 
5 4 5 4 4 22 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 5 21 
3 3 3 4 4 17 
4 4 4 4 2 18 
3 2 3 2 3 13 

 
 
 
 
 
 
                                                Fasilitas Gudang (X6) 

X6 
     X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 

 5 5 4 5 5 24 
4 4 4 4 5 21 
5 5 5 5 5 25 



5 5 5 5 5 25 
5 5 4 5 5 24 
4 4 4 4 4 20 
4 4 3 4 3 18 
3 3 4 3 5 18 
3 3 2 3 3 14 
4 4 4 4 5 21 
2 2 2 2 3 11 
2 2 4 2 3 13 
4 4 3 4 4 19 
5 5 5 5 5 25 
4 4 2 4 2 16 
2 2 3 2 2 11 
3 3 2 3 4 15 
4 4 5 4 3 20 
4 4 3 4 4 19 
4 4 4 4 4 20 
3 3 4 3 4 17 
4 4 2 4 3 17 
5 5 3 5 4 22 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 4 24 
4 4 4 4 4 20 
3 3 4 3 3 16 
5 5 4 5 3 22 
3 3 4 3 4 17 
5 5 5 5 5 25 
3 3 3 3 3 15 
3 3 4 3 4 17 
4 4 4 4 3 19 
5 5 5 5 5 25 
2 2 3 2 3 12 
2 2 5 2 4 15 
4 4 5 4 5 22 
3 3 4 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 5 21 
3 3 4 3 4 17 
4 4 4 4 2 18 
2 2 3 2 3 12 
4 4 4 4 2 18 
4 4 4 4 3 19 
4 4 5 4 4 21 
3 3 5 3 5 19 
3 3 4 3 2 15 
2 2 4 2 2 12 



4 4 4 4 3 19 
5 5 4 5 2 21 
4 4 4 4 4 20 
4 4 5 4 5 22 
5 5 5 5 3 23 
5 5 5 5 3 23 
5 5 5 5 3 23 
4 4 4 4 3 19 
5 5 5 5 4 24 
5 5 5 5 4 24 
4 4 5 4 4 21 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
2 2 2 2 4 12 
3 3 4 3 4 17 
4 4 4 4 5 21 
3 5 5 4 5 22 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 3 23 
5 5 5 5 5 25 
3 3 3 3 5 17 
5 5 5 5 5 25 
3 3 4 3 4 17 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 5 21 
3 3 4 3 4 17 
4 4 4 4 2 18 
2 2 3 2 3 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

AGRNPENJUALAN 85 14 25 20.48 

STABILITAS 85 13 25 19.46 

TENAGAKERJA 85 10 25 18.92 

MESIN 85 11 25 20.47 

MODALKERJA 85 12 25 20.02 

GUDANG 85 11 25 19.67 

AGRNPRDKSI 85 12 25 20.28 

Valid N (listwise) 85    

 
 

Correlations 

  
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

AGRNPRD
KSI 

Y1 Pearson Correlation 1 -.149 .097 .357** .357** .480** 

Sig. (2-tailed)  .174 .376 .001 .001 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

Y2 Pearson Correlation -.149 1 .439** .096 .096 .524** 

Sig. (2-tailed) .174  .000 .384 .384 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

Y3 Pearson Correlation .097 .439** 1 .307** .307** .724** 

Sig. (2-tailed) .376 .000  .004 .004 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

Y4 Pearson Correlation .357** .096 .307** 1 1.000** .766** 

Sig. (2-tailed) .001 .384 .004  .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

Y5 Pearson Correlation .357** .096 .307** 1.000** 1 .766** 

Sig. (2-tailed) .001 .384 .004 .000  .000 

N 85 85 85 85 85 85 

AG
RN
PR
DK
SI 

Pearson Correlation .480** .524** .724** .766** .766** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 

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

    

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.626 .672 5 



 
 
 

Correlations 

  
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

AGRNPE
NJUALAN 

X1.1 Pearson Correlation 1 .362** .370** .318** .150 .661**

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .003 .172 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X1.2 Pearson Correlation .362** 1 .682** .501** .196 .818** 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .072 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X1.3 Pearson Correlation .370** .682** 1 .357** .128 .721** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .001 .243 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X1.4 Pearson Correlation .318** .501** .357** 1 .044 .653** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .001  .692 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X1.5 Pearson Correlation .150 .196 .128 .044 1 .489** 

Sig. (2-tailed) .172 .072 .243 .692  .000 

N 85 85 85 85 85 85 

AGR
NPEN
JUAL
AN 

Pearson Correlation .661** .818** .721** .653** .489** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 

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

    

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.676 .693 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 

  
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

STABILIT
AS 

X2.
1 

Pearson Correlation 1 .453** .509** .245* .179 .725** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .024 .102 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X2.
2 

Pearson Correlation .453** 1 .357** .275* -.004 .683** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .011 .969 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X2.
3 

Pearson Correlation .509** .357** 1 .340** .069 .702** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .001 .531 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X2.
4 

Pearson Correlation .245* .275* .340** 1 .338** .665** 

Sig. (2-tailed) .024 .011 .001  .002 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X2.
5 

Pearson Correlation .179 -.004 .069 .338** 1 .463** 

Sig. (2-tailed) .102 .969 .531 .002  .000 

N 85 85 85 85 85 85 

ST
ABI
LIT
AS 

Pearson Correlation .725** .683** .702** .665** .463** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.649 .656 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Correlations 

  
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

TENAGAKER
JA 

X3.
1 

Pearson Correlation 1 .528** .504** .210 .088 .662** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .054 .421 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X3.
2 

Pearson Correlation .528** 1 .757** .217* .306** .799** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .046 .004 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X3.
3 

Pearson Correlation .504** .757** 1 .288** .374** .825** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .008 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X3.
4 

Pearson Correlation .210 .217* .288** 1 .622** .637** 

Sig. (2-tailed) .054 .046 .008  .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X3.
5 

Pearson Correlation .088 .306** .374** .622** 1 .652** 

Sig. (2-tailed) .421 .004 .000 .000  .000 

N 85 85 85 85 85 85 

TE
NA
GA
KE
RJ
A 

Pearson Correlation .662** .799** .825** .637** .652** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 

85 85 85 85 85 85 

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

    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 

    

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.763 .761 5 

 
 
 
 
 
 
 

Correlations 



  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 MESIN 

X4.1 Pearson Correlation 1 .188 .305** .244* .368** .685** 

Sig. (2-tailed)  .086 .005 .024 .001 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X4.2 Pearson Correlation .188 1 .387** .011 .115 .540** 

Sig. (2-tailed) .086  .000 .922 .296 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X4.3 Pearson Correlation .305** .387** 1 .192 .147 .622** 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .078 .180 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X4.4 Pearson Correlation .244* .011 .192 1 .417** .610** 

Sig. (2-tailed) .024 .922 .078  .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X4.5 Pearson Correlation .368** .115 .147 .417** 1 .664** 

Sig. (2-tailed) .001 .296 .180 .000  .000 

N 85 85 85 85 85 85 

MESI
N 

Pearson Correlation .685** .540** .622** .610** .664** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.605 .609 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations 



 

Correlations 

  
X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 

MODALKE
RJA 

X5.1 Pearson Correlation 1 .188 .305** .244* .368** .685** 

Sig. (2-tailed)  .086 .005 .024 .001 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X5.2 Pearson Correlation .188 1 .387** .011 .115 .540** 

Sig. (2-tailed) .086  .000 .922 .296 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X5.3 Pearson Correlation .305** .387** 1 .192 .147 .622** 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .078 .180 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X5.4 Pearson Correlation .244* .011 .192 1 .417** .610** 

Sig. (2-tailed) .024 .922 .078  .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X5.5 Pearson Correlation .368** .115 .147 .417** 1 .664** 

Sig. (2-tailed) .001 .296 .180 .000  .000 

N 85 85 85 85 85 85 

MODAL
KERJA 

Pearson Correlation .685** .540** .622** .610** .664** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.605 .609 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations 

  X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 GUDANG 



X6.1 Pearson Correlation 1 .976** .574** .994** .375** .935** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X6.2 Pearson Correlation .976** 1 .597** .994** .400** .947** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X6.3 Pearson Correlation .574** .597** 1 .589** .450** .752** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X6.4 Pearson Correlation .994** .994** .589** 1 .390** .947** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 

X6.5 Pearson Correlation .375** .400** .450** .390** 1 .623** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 85 85 85 85 85 85 

GUD
ANG 

Pearson Correlation .935** .947** .752** .947** .623** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 85 85 85 85 85 85 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.897 .896 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI 
REGRESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 



  AGRNP
ENJUAL

AN 
STABILI

TAS 
TENAGA
KERJA MESIN 

MODAL
KERJA 

GUDAN
G 

AGRNP
RDKSI 

N 85 85 85 85 85 85 85 

Normal Parametersa Mean 20.48 19.46 18.92 20.27 20.02 19.87 20.28 

Std. 
Deviation 2.864 3.272 3.698 3.133 3.295 4.058 2.599 

Most Extreme Differences Absolute .114 .099 .089 .121 .103 .104 .123 

Positive .101 .085 .079 .066 .103 .103 .120 

Negative -.114 -.099 -.089 -.121 -.086 -.104 -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.048 .913 .818 1.118 .948 .962 1.132 

Asymp. Sig. (2-tailed) .222 .376 .515 .164 .330 .313 .154 

a. Test distribution is Normal.        

         
 
 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .903a .816 .802 1.156 2.451 

a. Predictors: (Constant), GUDANG, TENAGAKERJA, STABILITAS, MESIN, 
AGRNPENJUALAN, MODALKERJA 

b. Dependent Variable: AGRNPRDKSI   
 
 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 462.973 6 77.162 57.732 .000a 

Residual 104.251 78 1.337   
Total 567.224 84    

a. Predictors: (Constant), GUDANG, TENAGAKERJA, STABILITAS, MESIN, 
AGRNPENJUALAN, MODALKERJA 

 

b. Dependent Variable: AGRNPRDKSI    
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa 



Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant) 3.156 1.360  2.321 .023   
AGRNPENJUALAN .644 .057 .710 11.255 .000 .592 1.688 

STABILITAS -.035 .043 -.044 -.808 .421 .804 1.244 

TENAGAKERJA .113 .044 .160 2.560 .012 .600 1.666 

MESIN .192 .056 .232 3.402 .001 .508 1.968 

MODALKERJA -.017 .101 -.022 -.169 .866 .144 6.959 

GUDANG -.054 .074 -.084 -.728 .469 .175 5.699 

a. Dependent Variable: 
AGRNPRDKSI 
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