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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui curahan jam kerja dan produktivitas penderes karet 

pada perkebunan PTPN XII di Jember terhadap produktivitas kerja dan produktivitas ini 

bertujuan mengetahui pengaruh factor curahan jam kerja, usia, jumlah tanggungan keluarga dan 

pendidikan terhadap produktivitas kerja penderes karet.  

Penelitian ini dilakukan di perkebunan karet milik PTPN XII Zeelandia Jember, karena peneliti 

melihat bahwa dari pendapatan dan kesejahteraan karyawan PTPN XII Jember kurang 

diperhatikan oleh karena itu peneliti akan melihat dan mengamati factor apa yang terjadi 

dilapangan dan pengambilan sampel ini diambil secara (purposive) atau di sengaja dengan 

mengambil 22 responden antara lain 20 pria dan 2 wanita, dengan ketentuan bahwa sampel yang 

diteliti dalam populasi usaha perkebunan karet saja yang aktif dan memiliki pengalaman kerja 

khususnya di bidang penderesan karet. Sedangkan data yang diambil adalah data primer dan 

sekunder yaitu langsung dari responden dan dari dokumen milik PTPN XII Zeelandia Jember itu 

sendiri. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji F dan uji t.  

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh : 

1.Untuk alokasi waktu pada leisure time yang terdiri dari: kegiatan sosial, santai dan istirahat 

ternyata responden pria memiliki waktu yang lebih banyak dari wanita Untuk alokasi waktu pada 

market time yang terdiri dari kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan secara 

ekonomi, maka dapat diketahui bahwa perbandingan alokasi waktu pada jenis kegiatan ini antara 

responden pria dan wanita memiliki jam kerja yang hampir sama.  

2.Produktivitas, pendapatan, alokasi waktu rata-rata tenaga kerja pada responden pria adalah 

lebih besar daripada responden wanita.  

3.Dari berbagai ketentuan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pada variable 

X1, X2, X3 dan X4 secara bersama-sama berpengaruh sangat kuat terhadap produktivitas kerja 

(Y). Dijelaskan secara parsial dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, X3 berpengaruh nyata 

terhadap variabel produktivitas kerja buruh (Y), sedangkan variabel X4 tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel produktivitas kerja buruh (Y).  

 


