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ABSTRAK 

 

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan bagian penting di setiap Negara. 

Permasalahan Upah yang diberikan pada tenaga kerja sering menjadi permasalahan, 

karena menyangkut kesejahteraan hidup karyawan dan keluarganya. Penetapan UMR 

oleh pemerintah untuk terlaksananya pembangunan ekonomi yang baik. Perusahaan Roti 

Orion Kediri dan P.T. Bank Perkreditan Rakyat Insumo Sumberarto, menjadi bagian dari 

penetapan UMR tersebut. Dimana upah atau gaji karyawan dengan menggunakan dasar 

penetapan UMR dan diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan 

keluarganya.   

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan dengan pengujian menggunakan 

analisa statistik diketahui, bahwa antara variabel Penerapan Penetapan Upah/Gaji Sesuai 

UMR/UMK mempunyai hubungan linier dengan Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan 

Roti Orion Kediri dan di PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri dimana derajat pengaruh 

variabel Penerapan Penetapan Upah/Gaji Sesuai UMR/UMK terhadap Kesejahteraan 

Karyawan di Perusahaan Roti Orion Kediri dan di PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri 

dapat ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar 0,800 determinasi 0,639 dan beta 0,80. 

artinya bahwa antara variabel x dan variabel y terjadi hubungan dan pengaruh. 

Begitu pentingnya persoalan upah dalam hubungan ketenagakerjaan, maka 

kebijakan-kebijakan yang mengatur soal pengupahan harus benar-benar mencerminkan 

kondisi pengupahan yang adil. Sudah selayaknya para pengusahan memahami bahwa 

upah merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya. Selain itu upah juga mempunyai arti sebagai pendorong 

kemauan kerja. 

   

Kata Kunci: kesejahteraan karyawan, penetapan Upah Minimum Regional (UMR)  

 

 

ABSTRACT 

 

Employment issues are an essential part in each country. Wage issues were given to 

workers often become a problem, because it concerns the welfare of employees and their 

families. Determination of the minimum wage by the government for the implementation 

of economic development is good. Orion Bread Company Kediri and P.T. Rural Bank 

INSUMO Sumberarto, become part of the determination of the minimum wage. Where 

the wages or salaries of employees by using the basis for determining the UMR and is 

expected to provide welfare to employees and their families. 

From the research that researchers do and the testing using statistical analysis is 

known, that the Wage Determination Application variables / Salary accordance UMR / 

MSE has a linear relationship with Employee Benefits in Kediri Orion Bread Company 

and PT. RB INSUMO Sumberarto Kediri where the degree of influence Determination 
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Application variable wages / salaries accordance UMR / MSE to Employee Benefits in 

Kediri Orion Bread Company and PT. RB INSUMO Sumberarto Kediri can be 

demonstrated by the determination of the correlation coefficient of 0.800 and 0.639 beta 

of 0.80. meaning that between the variables x and y variables of a relationship and 

influence. 

Once the importance of the wage issue in labor relations, the policies that govern the 

matter of remuneration should truly reflect the conditions of fair wages. It is appropriate 

the businessmen understand that a wage income will be used to meet all the needs of his 

life and his family. Besides wages also have the meaning as the driving willingness to 

work. 

  

Keywords: determination of Minimum Wage (UMR), welfare employee 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Masalah tenaga kerja menjadi bahasan 

penting dan krusial  di setiap negara, 

khususnya di Indonesia. terkait dengan 

salah satunya adalah masalah mengenai 

Upah yang diberikan pada tiap tenaga 

kerja. Untuk itu intervensi pemerintah 

dilakukan agar para tenaga kerja 

diIndonesia khususnya kaum buruh 

mempunyai penghidupan yang layak 

dengan taraf hidup yang meningkat dengan 

baik.  

Adanya kebijakan  pemerintah dalam  

menentukan upah minimum tenaga kerja, 

karena upah mempunyai kedudukan yang 

strategis bagi tenaga kerja, perusahaan dan  

pemerintah. Kebijakan pemerintah 

Indonesia dengan menaikkan upah dan 

biaya buruh, dilakukan demi terlaksananya 

pembangunan ekonomi yang baik. Salah 

satu campur tangan pemerintah tentang 

penetapan upah adalah merumuskan 

kebijakan tentang penetapan upah 

minimum regional yaitu Upah Minimum 

Provinsi dan Upah minimum 

Kabupaten/Kota.  Maka bisa dikatakan 

upah ditetapkan secara sektoral dan 

regional provinsi maupun kabupaten/kota. 

Hal ini dikarenakan penentuan kebijakan 

mengenai upah minimum diserahkan 

kepada daerah sesuai dengan adanya 

otonomi daerah (UU No. 25 tahun 1999 jo 

UU No. 32 tahun 2004) khususnya dalam 

pasal 3 ayat 5 butir 8 PP No. 25 tahun 

2000 tentang kewenangan pemerintah dan 

kewenangan provinsi sebagai daerah 

otonom yang mengatur pembagian 

kewenangan sebagai berikut : 1) Penetapan 

pedoman jaminan kesejahteraan purna 

kerja dan 2) penetapan dan pengawasan 

atas pelaksanaan upah minimum besaran 

upah minimum didasarkan pada skala yang 

disebut Kebutuhan Fisik Minimum, yang 

penyesuainnya dengan Indeks Kebutuhan 

Hidup Layak. 

Penghitungan  upah yang layak 

kebutuhan Standar dari upah layak 

haruslah mencakup hal-hal berikut; 

Kebutuhan Fisik, sebagai kebutuhan untuk 

menjaga kesehatan ragawi buruh, agar ia 

dapat bekerja dengan segenap tenaga dan 

sanggup berkonsentrasi penuh selama 

bekerja. Kebutuhan Mental, mencakup 

persoalan bagaimana buruh tersebut 

menjaga martabat dirinya di 

tengah pergaulan sosial. Kebutuhan 

berkeluarga, mencakup sekaligus 

kebutuhan fisik dan mental. Tiap orang 

butuh untuk mendapatkan pasangan hidup, 

dan meneruskan keturunannya. Kebutuhan 

ini seringkali bersesuaian dengan tuntutan 

sosial dan spiritual yang diberlakukan 

masyarakat. Upah Minimum yang 

ditentukan secara bervariasi dari satu 

daerah dengan daerah lainnya karena 

perbedaan tingkat kebutuhan masyarakat di 

daerah tersebut.  

Pemberlakukan penetapan Upah 

minimum regional juga berlaku di wilayah 
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Kota Kediri. Penetapan UMR tersebut 

harus pula diikuti oleh perusahaan – 

perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penghasil barang maupun jasa tanpa 

kecuali, karena mereka berada dalam 

wilayah hukum Indonesia dan harus taat 

pada peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku dari pusat hingga di daerah.  

Perusahaan Roti Orion Kediri yang 

bergerak pada produksi makanan roti dan 

P.T. Bank Perkreditan Rakyat Insumo 

Sumberarto yang bergerak pada jasa 

fasilitasi keuangan yang memiliki 

karyawan yang bekerja didalamnya 

menjadi bagian dari penetapan UMR 

tersebut. Dimana upah atau gaji yang 

diberikan kepada karyawan perusahaan 

tersebut dengan menggunakan dasar 

penetapan UMR. Yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan memberikan upah atau 

gaji secara rutin tiap bulan. Pemberian 

upah atau gaji dengan dasar penetapan 

UMR dilakukan dengan harapan, akan 

memberikan kesejahteraan kepada 

karyawan dan keluarganya, sehingga 

dalam menjalankan tugas-tugasnya mereka 

juga dituntut bekerja dengan baik dan 

benar. 

Dari dua perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penghasil barang yaitu 

perusahaan Roti Orion Kediri dan 

perusahaan pelayanan jasa keuangan yaitu 

P.T. BPR Sumberarto Kediri ini peneliti 

jadikan sebagai oyek penelitian karena 

kedua perusahaan ini berbeda dalam dalam 

bidang usahanya yang tentunya terdapat 

permasalahan yang unik diantara keduanya 

sementara subyek penelitiannya adalah 

karyawan yang bekerja pada dua 

perusahaan ini.  

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Apakah penerapan Upah Minimum 

Regional (UMR) berpengaruh terhadap 

tingkat kesejahteraan karyawan di  

Perusahaan Roti Orion Kediri dan  P.T. 

BPR Insumo Sumber Arto Kediri. 

b. Apakah terdapat hubungan antara upah 

minimum Regional dengan 

kesejahteraan karyawan di  Perusahaan 

Roti Orion Kediri Perusahaan Roti 

Orion Kediri dan  P.T. BPR Insumo 

Sumber Arto Kediri.  

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui apakah UMR 

berpengaruh terhadap kesejahteraan 

karyawan di   Perusahaan Roti Orion 

Kediri  dan P.T. BPR Insumo Sumber 

Arto Kediri. 

b. Untuk mengetahui sejauhmana 

hubungan antara penerapan UMR 

dengan tingkat kesejahteraan karyawan 

di  Perusahaan Roti Orion Kediri dan 

P.T. BPR Insumo Sumber Arto Kediri. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal 

bulan September tahun 2013 dan berakhir 

pada bulan Feberuari 2014 hingga 

selesainya analisis data. Penelitian ini 

adalah pada lingkup bidang manajemen 

sumberdaya manusia pada kajian tentang 

pengupahan dan terfokus pada penerapan 

Upah Minimum Regional.  

Penelitian ini mengkaji secara lebih 

mendalam kaitan penerapan upah 

minimum regional dan pengaruhnya 

terhadap kesejahteraan karyawan di Kota 

Kediri dimana yang dijadikan obyek 

penelitian adalah dua perusahaan dengan 

produksi yang berbeda yaitu bidang usaha 

jasa pelayanan dan usaha produksi barang, 

subyek penelitianya adalah karyawan yang 

bekerja di dua perusahaan yaitu 

Perusahaan Roti Orion Kediri  dan P.T. 

BPR Insumo Sumber Arto Kediri. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  

Perusahaan Roti Orion Kediri yang 

beralamat di di Jalan Untung suropati 

nomer 38-41 dan P.T. BPR Insumo 

Sumber Arto Kediri. Dengan alamat di Jl. 
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Urip Sumoharjo nomor 106 yang berada di 

wilayah Kota Kediri.  

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Karyawan Perusahaan Roti Orion Kediri 

yang berjumlah 27 orang Dan di P.T. BPR 

Insumo Sumber Arto Kediri yang 

berjumlah 75 orang. Dari jumlah karyawan 

di dua perusahaan tersebut yaitu 102 orang 

peneliti jadikan populasi dalam penelitian 

ini, kemudian peneliti ambil sebagian 

untuk dijadikan sampel penelitian dengan 

mengambil secara acak. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk dapat lebih efektif dan 

efisiennya waktu yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan teknik pengambilan sampel 

yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah simpel random sampling.  

Penentuan Jumlah Sampel 

Pengambilan jumlah sampel yang 

baik adalah sampel yang bersifat 

reprentatif  yaitu sampel yang memberikan 

gambaran secara mendalam tentang 

populasi yang diteliti atau sampel harus 

mewakili populasi yang diteliti. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 102 

Karyawan yang  bekerja di  Perusahaan 

Roti Orion Kediri dan di P.T. BPR Insumo 

Sumber Arto Kediri. Sedangkan Jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 50 orang yang dijadikan 

responden dan dianggap sudah mewakili.  

Penentuan ini didasarkan dengan 

penghitungan dengan perhitungan 

menggunakan rumus Slovin dengan 

margin eror sebesar 10% atau 0,1: 

)2(1 eN

N
n


  

Dengan penghitungan sebagai berikut : 

n = N / (1 + Ne²)  = 102 / (1 + 102 x 0,1 x 

0,1) = c.  102 / 2,02 = 50,49 jumlah 

sampel) 

 Maka selanjutnya dalam penelitian 

ini penulis menggunakan 50 responden 

yang mewakili sebagai sampel. 

 

Data dan Teknik Pengumpulannya 

Berdasarkan bentuk atau sifat data, 

data dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu : 

a. Data Kualitatif (data non angka. 

b. Data Kuantitatif (data angka-angka). 

Berdasarkan sumber datanya, data 

dalam penelitian ini berasal dari : 

a. Data Primer. 

b. Data Sekunder  

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

b. Interview 

c. Quesioner 

d. Dokumentasi 

Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan definisi variabel penelitian 

adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek, atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulan. 

a. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas (X) dalam penelitian 

ini adalah Upah Minimum Regional 

(UMR)  yang diterima tiap bulan oleh 

karyawan di Perusahaan Roti Orion Kediri 

dan  di  P.T. BPR Insumo Sumber Arto 

Kediri. 

b. Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah (Y) yaitu tingkat kesejahteraan 

karyawan di Perusahaan Roti Orion Kediri 

dan di P.T. BPR Insumo Sumber Arto 

Kediri setelah menerima gaji sesuai UMR 

yang berlaku.   

Definisi Operasional Variabel 

a. Upah Minimum Regional (UMR) 

(Variabel X) 

Definisi Upah Minimum Regional 

(UMR) adalah suatu standar minimum 

yang digunakan oleh para pengusaha atau 

pelaku industri untuk memberikan upah 

kepada pegawai, karyawan atau buruh di 

dalam lingkungan usaha atau kerjanya. 

Pemerintah mengatur pengupahan melalui 
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Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang 

Upah Minimum. 

Penetapan upah dilaksanakan setiap 

tahun melalui proses yang panjang. Mula-

mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) 

yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh 

dan pengusaha mengadakan rapat, 

membentuk tim survey dan turun ke 

lapangan mencari tahu harga sejumlah 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, 

karyawan dan buruh. Setelah survei di 

sejumlah kota dalam propinsi tersebut 

yang dianggap representatif, diperoleh 

angka kebutuhan hidup layak (KHL) - dulu 

disebut Kebutuhan Hidup Minimum 

(KHM). Berdasarkan KHL, DPD 

mengusulkan upah minimum regional 

(UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. 

Komponen kebutuhan hidup layak 

digunakan sebagai dasar penentuan upah 

minimum berdasarkan kebutuhan hidup 

pekerja lajang (belum menikah). 

b. Kesejahteraan Karyawan  (Variabel 

Y) 

Kesejahteraan karyawan adalah 

pemenuhan kebutuhan karyawan oleh 

perusahaan. Kesejahteraan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan 

untuk memelihara karyawan baik dari segi 

rohani maupun jasmani guna 

mempertahankan kinerja dan sikap kerja 

yang baik di dalam bekerja. Menurut 

Henry Simamora (1999) dalam buku 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”, 

menyatakan sebagai berikut: “Employee 

benefit adalah pembayaran (payments) dan 

jasa-jasa (service) yang melindungi dan 

melengkapi gaji pokok dan perusahaan 

membayar sebagian atau semua dari 

tunjangan itu”. 

Maka selanjutnya variabel Y adalah 

kesejahteraan karyawan yang diberikan 

oleh Perusahaan Roti Orion Kediri dan 

P.T. BPR Insumo Sumber Arto Kediri. 

Kesejahteraan yang diberikan oleh P.T. 

BPR Insumo Sumber Arto Kediri dalam 

hal ini adalah : 

a. Upah yang diberikan berdasarkan UMR 

Kota Kediri 

b. Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan 

kerja bagi karyawan dan keluarganya 

(Melalui Jamsostek) yang iuran tiap 

bulannya ditanggung oleh Perusahaan 

Roti Orion Kediri dan P.T. BPR 

Insumo Sumber Arto Kediri 

c. Bonus dan incentive diberikan kepada 

karyawan 

d. Memperoleh uang lembur 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan 

peneliti adalah dengan  Analisis regresi 

sederhana yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh satu 

variabel bebas atau lebih terhadap satu 

variabel tidak bebas dan Analisa korelasi 

yang digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan dua variabel acak yang 

memiliki skala pengukuran minimal 

interval dan berdistribusi normal bivariat. 

Data yang dianalisis dengan regresi 

merupakan data kuantitatif yang memiliki 

skala pengukuran minimal interval. 

Dalam penelitian ini penulis 

melakukan analisa daa dengan menghitung 

korelasi, yaitu hubungan antara variabel 

(X) Upah Minimum Regional (UMR)  

dengan variabel (Y) yaitu kesejahteraan 

karyawan, serta untuk menghitung regresi, 

yaitu pengaruh yang ditimbulkan variabel 

(X) Upah Minimum Regional (UMR)  

dengan variabel (Y) yaitu kesejahteraan 

karyawan. Selanjutnya untuk tehnik 

perhitungan, peneliti menggunakan 

software SPSS. 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian  

Sejarah Singkat  Perusahaan  

a. PT BPR Insumo Sumberarto didirikan 

pada tanggal 15 Januari 1993 

berdasarkan SK Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. Kep-

128/km.1711992 tanggal 12 Desember 

1992 dengan akta notaris No. 227 

tanggal 18 Juli 1992 oleh notaris Noor 

Irawati, SH. Pada saat berdiri alamat 
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pertama kali PT BPR Insumo 

Sumberarto berada di jalan Tamtama 

No. 30 Ngadiluwih Kediri. Kemudian 

Pada Tahun 1995 PT BPR Insumo 

Sumberarto pindah alamat di Jalan 

Raya No. 15 Ngadiluwih Kediri. 

b. Perusahaan roti “Orion” Kediri adalah 

perusahaan yang memproduksi 

berbagai macam bentuk dan rasa roti 

dalam kemasan. Perusahaan ini 

berlokasi di Jalan untung suropati 

nomer 38-41, Kediri. Pemilik dari 

perusahaan adalah Bapak Subandi 

Hertanto yang sekaligus sebagai pendiri 

dari perusahaan ini. 

Penerapan Penetapan UMR di Jawa 

Timur  

Penetapan daftar Upah Minimum 

Kota/Kab (UMK) dan Upah Minimum 

Sektoral Kota/Kab (UMSK) oleh 

pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat 

pemerintahan (Kota/Kab) Tahun 

2014 telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah masing-masing 

Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. 

Sedangkan Upah Minimum 

Kota/Kab (UMK) ditetapkan berdasarkan 

perbedaan tingkat upah di berbagai 

Kabupaten/Kotamadya di setiap Propinsi 

tergantung pada jumlah penduduk, tingkat 

inflasi, infrastruktur daerah masing-masing 

dan sebagainya. Sama seperti Upah 

Minimum Propinsi (UMP), UMK pun 

diperbaharui setiap satu tahun 

sekali.Selanjutnya untuk daftar UMR 

seluruh kota dan kabupaten di Jawa timur 

pada tahun 2013 dan 2014 dapat peneliti 

sajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Untuk penetapan UMR wilayah 

Kabupaten Kediri pada tahun 2013 sebesar 

Rp. 1.089.950,- dan naik pada tahun 2014 

sebesar Rp. 1.135.000 ,- kemudian untuk 

UMR wilayah Kota Kediri pada tahun 

2013 sebesar Rp. 1.128.450,- dan naik 

pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.165.000 ,-. 

Sehingga dengan keputusan penetapan 

UMR tersebut semua perusahaan di 

wilayah kota dan kabupaten Kediri wajib 

mematuhi dan melaksanakannya. 

Selanjutnya untuk daftar UMR seluruh 

kota dan kabupaten di Jawa timur pada 

tahun 2013 dan 2014 dapat peneliti sajikan 

dalam  lampiran ini. 

Pemberian Gaji/Upah Karyawan di  

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di 

PT BPR Insumo Sumberarto Kediri 

Di Kota Kediri terdapat sebanyak 460 

perusahaan yang mengembangkan 

usahanya. Ratusan perusahaan itu tersebar 

di tiga kecamatan, Mojoroto, Kota dan 

Pesantren. Survey yang dilakukan oleh 

Dinsosnaker terhadap penggajian 

karyawan toko-toko di sepanjang Jalan 

Doho Kota Kediri. Ternyata masih banyak 

karyawan toko yang masih memperoleh 

gaji dibawah UMK yakni, sekitar Rp 400-

500 ribu tiap bulan. 

Gaji/Upah kerja yang diberikan oleh 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan PT BPR 

Insumo Sumberarto Kediri didasarkan 

pada : Biaya keperluan hidup minimum 

pekerja dan keluarganya,  Peraturan 

perundang-undangan yang mengikat 

tentang Upah Minimum Regional (UMR), 

Kemampuan dan Produktivitas perusahaan, 

Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan 

kompetensi, Perbedaan jenis pekerjaan. 

Dalam pemberian Gaji/upah kepada 

karyawannya Perusahaan Roti Orion 

Kediri dan PT BPR Insumo Sumberarto 

Kediri melaksanakan kewajibannya sesuai 

dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku atau dengan kata lain disesuaikan 

dengan Upah Minimum Regional (UMR) 

yang ditetapkan oleh Gubernur dan Upah 

Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan 

sesuai dengan wilayah kerja tempat 

operasional perusahaan berlangsung.  

Perusahaan Roti Orion Kediri dan PT 

BPR Insumo Sumberarto Kediri berada di 

wilayah Kediri yang meliputi Kota Kediri 

dan Kabupaten Kediri. Penetapan Upah 

Minimum Regional (UMR) Jawa Timur 

Kabupaten Kediri Non Sektor pada tahun 

2013 sebesar Rp. 1.089.950,- untuk tahun 

2014 sebesar Rp. 1.135.000,- . Sedangkan 

untuk Kota Kediri Non Sektor pada tahun 

2013 sebesar Rp. 1.128.400,-  dan pada 
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tahun 2014 sebesar Rp. 1.165.000,-. 

dibawah ini peneliti sajikan data 

pemberian gaji/upah kepada karyawan di 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di PT 

BPR Insumo Sumberarto Kediri. 

 

 

Tabel 1 

Daftar Penerimaan Gaji/upah Karyawan Perusahaan Roti Orion Kediri 

No 
Jabatan/Posisi 

Pekerjaan 

Jumlah 

Karyawan 

Besaran Penerimaan 

Gaji/Upah (Rp.) 

1 Bagian Keuangan 1 1.500.000,- 

2 Bagian Tata Usaha 2 1.250.000,- 

3 Bagian Produksi 7 1.175.000,- 

4 Bagian Pengemasan 7 1.175.000,- 

5 Bagian Pemasaran 8 1.175.000,- 

Sumber : Perusahaan Roti Orion Kediri, Februari 2014 

 

Tabel 2 

Daftar  Penerimaan Gaji/upah Karyawan PT BPR Insumo Sumberarto Kediri   

No Jabatan/Posisi Pekerjaan 
Jumlah 

Karyawan 
Besaran Penerimaan 

Gaji/Upah (Rp.) 

1 Komisaris Utama 1 12.000.000 ,- 

2 Komisaris 2 9.000.000 ,- 

3 Direktur Utama 1 7.000.000 ,- 

4 Direktur 2 5.500.000 ,- 

5 Kabag Marketing 1 1.800.000 ,- 

6 Staff Karketing 3 1.300.000 ,- 

7 Account Officer ( AO) 7 1.350.000 ,- 

8 Customer Service (CS ) 2 1.300.000 ,- 

9 Debt Collektor (DC) 5 1.350.000 ,- 

10 Pengawas Internal 3 2.000.000 ,- 

11 Kepala Cabang 2 3.000.000 ,- 

12 Kepala Bagian Operasional 2 1.800.000 ,- 

13 Kasi Adminitrasi Kredit 1 1.500.000 ,- 

14 Staff Adminitrasi Kredit 3 1.300.000 ,- 

15 Kasi Akuntansi 1 1.500.000 ,- 

16 Staff Akuntansi 3 1.300.000 ,- 

17 Kasi Teller 1 1.500.000 ,- 

18 Staff Teller 4 1.300.000 ,- 

19 Kasi Tabungan & Deposito 3 1.500.000 ,- 

20 Staff Tabungan & Deposito 4 1.300.000 ,- 

21 Kasi EDP (Entri Data Prosecing) 3 1.500.000 ,- 

22 Staff EDP 4 1.300.000 ,- 

23 Kasi Personalia 1 1.500.000 ,- 

24 Staff Personalia 3 1.300.000 ,- 

25 Kepala Kas 3 2.500.000 ,- 

26 Satuan Pengamanan (Satpam ) 4 1.200.000 ,- 

27 Office Boy (OB) 3 1.200.000 ,- 

28 Driver ( Supir ) 3 1.250.000 ,- 

Sumber : PT BPR Insumo Sumberarto Kediri , Februari 2014 

 

Merujuk pada tabel daftar gaji/upah 

pokok karyawan di Perusahaan Roti Orion 

Kediri dan PT BPR Insumo Sumberarto 

Kediri penerimaan nominalnya sudah 

melebihi UMR dan UMK yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Di samping gaji pokok, 
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pekerja di Perusahaan Roti Orion Kediri 

dan di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri 

menerima juga berbagai macam tunjangan, 

masing-masing sebagai persentase dari gaji 

pokok atau jumlah tertentu seperti yaitu 

Tunjangan tetap berupa : tunjangan 

jabatan, Asuransi Kesehatan, tunjangan  

masa kerja dan tunjangan fungsional. 

Kemudian Tunjangan tidak tetap berupa : 

tunjangan makan, tunjangan lembur dan 

bonus – bonus lain. Tunjangan – tunjangan 

tersebut besanya disesuaikan dengan 

Jabatan, masa kerja, kompetensi, kinerja 

dan jenis pekerjaan. Jumlah gaji dan 

tunjangan-tunjangan tersebut dinamakan 

gaji kotor. Gaji bersih yang diterima 

adalah gaji kotor yang dikurangi potongan-

potongan seperti potongan untuk dana 

pensiun, asuransi kesehatan dan lain 

sebagainya. Jumlah gaji bersih ini disebut 

dengan take home pay.  

Gambaran Umum Responden yang 

Diteliti 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

50 responden dapat ditarik beberapa 

gambaran tentang karakteristik dari 

responden yang diteliti. Karakteristik 

responden yang akan dianalisis datanya 

terdiri dari umur, jenis kelamin, pekerjaan 

dan pendapatan per bulan. 

a. Umur 

Jumlah responden berdasarkan umur 

dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa responden 

paling banyak mencapai 64 % atau 32 

orang berumur di atas 35 tahun. Sedangkan 

jumlah responden paling sedikit yang 

berusia antara 25 – 35 tahun mencapai  36 

% atau 18 orang. 

b. Jenis kelamin 

Jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin perempuan dan laki-laki adalah 

sama besar yaitu sebesar 25 orang atau 

50%. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk 

menghindari adanya diskriminasi 

responden. 

c. Masa Kerja  

Jumlah responden berdasarkan masa 

kerja yaitu selama responden bekerja di 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan PT. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri  bahwa 

sebagian besar pekerjaan responden adalah 

dengan masa kerja 1 tahun  s/d  5 tahun 

yaitu sebesar 40 % atau 30 orang, masa 

kerja 5 tahun  s/d 15 tahun sebesar 24 % 

atau 12 orang, kemudian masa kerja lebih 

dari 15 tahun mencapai 16 % atau 8 orang.  

d. Pendapatan per bulan 

Jumlah responden berdasarkan 

pendapatan per bulan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. Seperti di ketahui bahwa 

pemberian Gaji/upah karyawan di  

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di PT. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri. Sudah 

sesuai UMR yang telah ditetapkan, bahkan 

sebelum ada kenaikan UMR tahun 2014, 

Gaji/upah karyawan sudah sesuai dengan 

standart UMR di Jawa Timur. Untuk lebih 

jelasnya peneliti sajikan data Gaji/upah 

karyawan  yang peneliti jadikan responden 

penelitian. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

bahwa jumlah responden yang paling 

banyak yaitu 50 % atau 25 orang adalah 

responden yang pendapatan per bulannya 

kurang dari Rp. 1.500.000. Kemudian 

Responden yang pendapatan per bulannya 

antara Rp.1.500.000 – Rp. 2.000.000 

sebesar 30 % atau 15 orang. Responden 

Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 mencapai 

14 % atau 7 orang. Responden yang 

pendapatan per bulannya lebih dari Rp. 

4.000.000 sebesar 6 % atau 3 orang.  

Diskripsi Variabel  

Sebelum masuk pada tahapan  analisa 

statistik, berikut ini kami uraikan 

tanggapan dari responden mengenai 

penerapan upah minimum kota atau UMK 

di Perusahaan Roti Orion Kediri dan  PT. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri. 

 

Variabel X : Penerapan Gaji/upah 

Sesuai UMR / UMK 

Adapun tujuan dari analisa ini adalah 

untuk membuktikan bahwa penerapan 

Upah Minimum Regional atau UMR di 

Perusahaan Roti Orion Kediri PT. BPR 

Insumo Sumberarto Kediri berpengaruh 
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terhadap kesejahteraan karyawan. 

Indikasinya berasal dari jawaban 

responden penerapan Upah Minimum 

Regional atau UMR, sedangkan untuk 

mendapat hasil prosentase dilakukan 

dengan perhitungan  Frekwensi : 50 

(Jumlah responden)  x 100  = …%. 

 

 

Tabel 3 

Tanggapan Responden (Variabel X) 

Penerapan Gaji/upah UMR / UMK di  Perusahaan Roti Orion Kediri 

 dan di PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri  

 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 
Apakah Saudara mengetahui tentang besaran UMR di 

Wilayah kerja saudara? 
23 = 46% 15 = 30% 9 = 18% 3 = 6 % 

2 
Bagaimana menurut saudara UMR yang saat ini diterapkan 
di wilayah kerja saudara? 

21 = 42% 13 = 26% 11 = 22% 5 = 10% 

3 
Apakah anda setuju dengan Perbandingan kenaikan UMR 
tahun ini dengan UMR tahun kemarin? 

24 = 48% 20 = 40% 4 = 8% 2 = 4% 

4 
Apakah dengan kenaikan UMR tersebut sudah sesuai dengan 

beban pekerjaan saudara? 
20 = 40% 17 = 34% 10 = 20% 3 = 6% 

5 Bagaimana Gaji/upah yang saudara terima tiap bulan? 15 = 30% 25 = 50% 8 = 16% 2 = 4% 

6 
Bagaimana kesejahteraan karyawan dengan Gaji/upah yang 
diberikan kepada anda? 

18 = 36% 22 = 44% 4 = 8% 2 = 4% 

7 
Bagaimana tanggapan keluarga saudara mengenai Gaji/Upah 
yang anda terima selama ini? 

24 = 48% 12 = 24% 9 = 18% 5 = 10% 

8 
Apakah Gaji/upah yang saudara terima tiap bulan telah 

sesuai dengan UMR? 
22 = 44% 15 = 30% 10 = 20% 3 = 6% 

9 
Apakah saudara puas dengan  kesejahteraan karyawan 

dengan Gaji/upah sesuai UMR yang diberikan kepada anda? 
25 = 50% 14 = 28% 8 = 16% 3 = 6% 

10 
Apakah saudara setuju dengan Kenaikan UMR tiap tahun 
juga menaikkan pendapatan Gaji/Upah saudara? 

25 = 50% 19 = 38% 4 = 8% 2 = 4% 

Sumber Data : Data primer diolah 

 

 

Variabel Y : Kesejahteraan Karyawan 

Kemudian untuk mengetahui dari 

penerapan penetapan gaji/upah 

UMR/UMK pada karyawan Di Perusahaan 

Roti Orion Kediri dan di PT. BPR Insumo 

Sumberarto Kediri memberikan pengaruh 

terhadap kesejahteraan karyawan dan 

keluarganya. Dibawah ini peneliti sajikan 

hasil wawancara responden untuk variable 

Y, dengan perhitungan  Frekwensi : 50 

(Jumlah responden)  x 100  = …%.  
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Tabel 5 

Tanggapan Responden (Variabel Y) 

Terhadap Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Roti Orion Kediri  

dan di P.T. BPR Insumo Sumber Arto Kediri 

 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 
Apakah selama saudara bekerja, terpenuhi 

kebutuhan hidup saudara dan keluarga? 
23 = 46% 15=30% 8 = 16% 4 = 8% 

2 

Apakah selama saudara bekerja pendapatan anda 

sudah sesuai dengan harapan kesejahteraan hidup 

saudara dan keluarga ? 

22 = 44% 11 = 22% 14 = 28% 3 = 6% 

3 
Apakah Gaji/upah saudara bekerja diberikan dengan 

baik dan rutin tiap bulan? 
20 = 40% 13 = 26% 13 = 26% 4 = 4% 

4 

Bagaimana menurut saudara Gaji/upah yang 

diberikan sudah sesuai dengan UMR untuk harapan 
kesejahteraan hidup saudara dan keluarga? 

19 = 38% 16 = 32% 10 = 20% 5 =10% 

5 

Apakah Gaji/upah yang diberikan kepada saudara, 
sudah sesuai dengan UMR masih ditambah dengan 

pendapatan lain di luar gaji/upah dari perusahaan 

untuk kesejahteraan hidup saudara dan keluarga? 

24 = 48% 12 = 24% 10 = 20% 4 =8% 

6 

Apakah dengan pemberian tunjangan-tunjangan 

disamping gaji pokok tersebut menguntungkan 
saudara? 

23 = 46% 7 = 14% 14 = 28% 6 =12% 

7 

Apakah dengan pemberian tunjangan-tunjangan 

disamping gaji pokok tersebut sesuai dengan 

pekerjaan saudara? 

22 = 44% 11 = 22% 12 = 10% 5 = 10% 

8 
Bagaimana kesejahteraan saudara dan keluarga 
saudara dengan pendapatan yang anda terima selama 

bekerja? 

25 =50% 9 = 18% 12 = 24% 4 = 8% 

9 

Apakah saudara setuju bila Perusahaan menaikan 

gaji saudara dan menambah tunjangan lain untuk 
semua karyawan? 

28 = 56% 20 = 40% 1 = 2% 1 = 2% 

10 
Apakah saudara setuju dengan penetapan UMR dan 
UMK yang dilakukan pemerintah selama ini untuk 

kesejahteraan karyawan dinaikkan setiap tahunnya? 

29 = 58% 21 = 42 % 0 0 

Sumber Data : Data primer diolah 

 

Selanjutnya dari jawaban tersebut 

diakumulasi dan diberi skor. Dengan 

menggunakan  skala interval yang 

merupakan skala pengukuran yang 

menyatakan peringkat dan jarak construct 

dari yang diukur, dengan kata lain skala 

interval tidak hanya menyatakan ukuran 

preferensi, tetapi juga menyatakan jarak 

ukuran satu dengan yang lainnya. Skala 

Likert mencerminkan skala interval yaitu 

menyatakan skala 1 : menunjukan 

kepuasan yang paling rendah, skala 2 : 

menunjukan kepuasan yang agak rendah, 

skala 3: menunjukan kepuasan yang netral, 

skala 4: menunjukan kepuasan yang tinggi, 

skala 5: menunjukan kepuasan yang paling 

tinggi.” Menurut (Anwar Sanusi, 2003)  

Ciri khas dari skala likert adalah 

bahwa makin tinggi skor yang diperoleh 

oleh seorang responden, merupakan 

indikasi bahwa responden sikapnya makin 

positif terhadap obyek yang ingin diteliti 

oleh peneliti. Namun dalam penelitian ini 

peneliti hanya menggunakan skala 1 

sampai dengan 4, dengan pemikiran bahwa 

untuk menghilangkan jawaban yang tidak 

tegas dengan menempatkan skala 3 yaitu 
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dengan keterangan netralitas jawaban 

responden 

Skala  likert karena  digunakan dalam 

penelitian ini karena  mempunyai banyak 

kemudahan, seperti kemudahan dalam 

menyusun pertanyaan, memberi skor, serta 

skor yang lebih tinggi tarafnya mudah 

dibandingkan dengan skor yang lebih 

rendah dan mempunyai reliabilitas tinggi 

dalam mengurutkan berdasarkan intensitas 

sikap tertentu. Dibawah ini peneliti sajikan 

akumulasi data dari jawaban responden 

tiap variabel. 

Pembahasan Hasil Analisa Data 

Hasil analisis regresi antara variabel 

Penerapan UMR terhadap Kesejahteraan 

Karyawan di Perusahaan Roti Orion Kediri 

dan di  P.T. BPR Insumo Sumberarto 

Kediri dengan menggunakan program 

SPSS versi 16.00 dapat disajikan secara 

ringkas pada tabel berikut: 

 

Tabel 6 

Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi 

Linear Sederhana 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

T 

Hitung 
Prob. 

Penerapan Penetapan UMR (X) 0,674 4,230 0,000 

Konstanta 10,503 9,226 0,000 

R   = 0,800 

R2   = 0, 639  

T Tabel = 2,021 

Persamaan Regresi : 

Y = 10,503+ 0,674X 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Konstanta sebesar 10.503 

menunjukkan tingkat Kesejahteraan 

Karyawan di Perusahaan Roti Orion Kediri 

dan di  P.T. BPR Insumo Sumberarto 

Kediri, jadi jika karyawan tidak 

mempertimbangkan faktor Penerapan 

UMR, maka kecil kemungkinan Karyawan 

di Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  

P.T. BPR Insumo Sumberarto Kediri akan 

mendapatkan Kesejahteraan  hidup sesuai 

dengan harapannya.  

Koefisien regresi Penerapan 

penetapan UMR sebesar 0,674 

menunjukkan besarnya perubahan 

marginal variabel Kesejahteraan Karyawan 

di Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  

P.T. BPR Insumo Sumberarto Kediri yang 

diakibatkan oleh perubahan variabel 

Penerapan UMR pada gaji/upah di 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  P.T. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri dengan 

arah yang sama, artinya semakin besar 

perubahan positif dari Penerapan UMR 

pada gaji/upah maka semakin besar 

kemungkinan Kesejahteraan hidup 

Karyawan dan anggota keluarganya di 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  P.T. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri tercapai. 

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,800 

menunjukkan bahwa Penerapan UMR pada 

gaji/upah berpengaruh nyata sebesar 80% 

terhadap Kesejahteraan Karyawan di 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  P.T. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri. Koefisien 

determinasi R = 0,639 menunjukkan 

bahwa variabilitas perubahan 

Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan 

Roti Orion Kediri dan di  P.T. BPR Insumo 

Sumberarto Kediri 63,8 % dapat dijelaskan 

oleh variabel perubahan Penerapan UMR 

pada gaji/upah, sedangkan sisanya 36,2 % 

dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 

Uji t 

Hasil analisis diperoleh nilai thitung = 

4,230 sedangkan nilai t tabel = 2,021. Jadi t 

hitung > t tabel sehingga teruji bahwa variabel 

Penerapan UMR pada gaji/upah  di 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di  P.T. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri 

berpengaruh signifikan terhadap 

Kesejahteraan Karyawannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan dan 

pembahasan di atas, dapat di ketahui 

bahwa Penerapan UMR pada gaji/upah di 

Perusahaan Roti Orion Kediri dan di PT. 

BPR Insumo Sumberarto Kediri 

memberikan pengaruh yang besar terhadap 

Kesejahteraan hidup Karyawan dan 

anggota keluarganya. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan dari Bab I sampai dengan 

Bab IV dan berdasarkan permasalahan 

yang peneliti ajukan, maka dapat diambil 

beberapa esimpulan berdasarkan rata-rata 

hasil jawaban responden (lampiran). 

Keseluruhan perhitungan menggunakan 

program SPSS versi 16, secara garis besar 

hasil dari perhitungan itu dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dari hasil pengujian dengan 

menggunakan statistik diketahui, bahwa 

antara variabel Penerapan UMR pada 

gaji/upah  di P.T. BPR Insumo 

Sumberarto Kediri mempunyai 

hubungan linier dengan Kesejahteraan 

Karyawan di P.T. BPR Insumo 

Sumberarto Kediri, dengan persamaan 

Y = 10,503+ 0,674X. 

b. Derajat pengaruh variabel Penerapan 

UMR pada gaji/upah  di P.T. BPR 

Insumo Sumberarto Kediri terhadap 

keputusan Kesejahteraan Karyawan di 

P.T. BPR Insumo Sumberarto Kediri 

dapat ditunjukkan oleh koefisien 

korelasi sebesar 0,800 determinasi 

0,639 dan beta 0,800. 

 

Saran-saran 
Adapun saran-saran yang dapat 

peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

a. Begitu pentingnya persoalan upah 

dalam hubungan ketenagakerjaan, maka 

kebijakan-kebijakan yang mengatur 

soal pengupahan harus benar-benar 

mencerminkan kondisi pengupahan 

yang adil.  

b. Seyogyanya para pengusahan 

memahami bahwa upah merupakan 

penghasilan yang akan digunakan untuk 

memenuhi segala kebutuhan hidupnya 

dan keluarganya. Selain itu upah juga 

mempunyai arti sebagai pendorong 

kemauan kerja. 

c. Melihat perkembangan situasi terkini 

dari sikap pengusaha yang belum tegas 

akan peraturan Gubernur tentang 

penetapan UMR/UMK ini maka sudah 

selayaknya elemen buruh segera 

mengawal agar UMK yang telah 

ditetapkan gubernur ini dapat 

dilaksanakan oleh perusahaan di tempat 

mereka bekerja. 

d. Bagi para karyawan juga harus 

memahami khususnya kondisi 

perusahaan dan umumnya kondisi 

perekonomian, karena dengan makin 

banyaknya tekanan bagi perusahaan, 

akan mengakibatkan kondisi yang 

sebaliknya yaitu ketidakmampuan 

perusahaan dalam memenuhi target 

perusahaan yang akibatnya akan 

menurunkan laba dan menyebabkan 

tidak terbayarnya gaji/upah yang 

diterima karyawan. 
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