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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 

(Sugiyono, 2015:338). Berikut reduksi data pada PT Surya Gemilang Agro 

Mandiri : 

1. Tenaga Kerja 

“Jumlah keseluruhan berjumlah 113 orang dari kantor termasuk juga 

bagian kebersihan dan BHL jadi jumlah keseluruhan 113 orang. Di awal 

operasional kita sudah melakukan perekrutan sesuai dengan penempatan 

masing-masing. Namun apabila ada salah satu karyawan yang keluar itu 

baru kita. Kalau jam kerja yang sudah diatur dari Pemerintah itu selama 10 

jam tetapi karena Perusahaan ini mengolah sampai 24 jam jadi dibagi shift 

kalo kami kerja muai dari jam 7 sampai jam 5 sore 10 jam kerja” 

2. Latar belakang Pendidikan di PT SGAM 

“Kalau untuk tingkat pendidikan itu tidak terlalu berpengaruh dengan 

karir. Untuk pendidikan sendiri sebenarnya sangat penting tetapi karena di 

Pabrik Sawit ini lebih mengutamakan pengalaman kerja. Jadi, pendidikan 

hanya menyesuaikan. Di sini kita menilai karyawan yang lama ataupun 

yang sudah berpengalaman. Bida jadi karena sudah pandai sesuai dengan 
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pandangan manajemen itu bisa dinaikkan. Misal, dari Mandor bisa jadi 

asisten soltase tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun hanya tamatan 

SMA”. 

B. Penyajian Data 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di 

pahami tersebut. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi 

berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian 

(Sugiyono, 2015:341). 

1. Tenaga kerja  

Tenaga kerja di PT Surya Gemilang Agro Mandiri dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 133 orang. 

b. Setiap tenaga kerja memiliki 10 jam kerja dalam satu hari. 

2. Latar belakang pendidikan 

Dalam melakukan perekrutan tenaga kerja ada dua hal yang dipertimbangkan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pendidikan tidak berpengaruh pada karir. 

b. Lebih mengutamakan pengalaman kerja/skill. 
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C. Kesimpulan/Verification 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015:345). 

1. Tenaga kerja 

Dapat ditarik kesimpulan dengan menerima tenaga keja dengan jumlah 113 

karyawan PT Surya Gemilang Agro Mandiri dengan 73% karyawan lokal dan 

27% karyawan dari luar daerah dengan jam kerja 10 jam perhari per 1 

karyawan maka PT Surya Gemilang Agro Mandiri sudah dapat mengurangi 

banyak jumlah pengangguran yang ada di Tanjung Jabung Timur. Dengan 

penerimaan karyawan tersebut PT Surya Gemilang Agro Mandiri sudah dapat 

membantu meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat di Tanjung 

Jabung Timur.  

2. Latar Belakang Pendidikan  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pendidikan tenaga kerja yang 

ada di PT Surya Gemilang Agro Mandiri sangat bervariasi, dimulai dari 

tamatan SMP, SMA, DIII dan Sarjana. Namun pendidikan yang dimiliki 

tenaga kerja tidak mempengaruhi pekerjaan dan juga tidak menetukan jabatan 

seseorang. Karena dalam ketenagakerjaan di PT Surya Gemilang Agro 

Mandiri ini lebih mengutamakan pengalaman dan keahlian/skill. Disamping 

itu, tingkat pendidikan yang ada di PT SGAM bukan lah menjadi tolak ukur 
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gaji karyawan karena gaji yang didapat karyawan berdasarkan seberapa 

banyak waktu mereka bekerja. 

D. Triangulasi 

a. Triangulasi Sumber 

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah atau 

tenaga kerja pikir dan tenaga kerja jasmaniah atau tenaga kerja fisik. Tenaga kerja 

rohaniah lebih mengutamakan kekuatan pikir dalam proses produksi. Sedangkan 

tenaga kerja jasmaniah merupakan tenaga kerja menggunakan kekuatan fisik 

dalam melaksanakan produksi. 

Berdasarkan penelitian Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Latar 

Belakang Pendidikan Pada PT SGAM (Surya Gemilang Agro Mandiri) di Tanjab 

Timur bahwa tenaga kerja lebih banyak mengandalkan keahlian dan pengalaman. 

Tenaga kerja dalam PT Surya Gemilang Agro Mandiri ini tidak memandang umur 

ataupun syarat lainnya selama tenaga kerja tersebut mampu memproduksi apa 

yang PT SGAM butuhkan. Terutama bagi tenaga kerja yang telah memiliki 

pengalaman bekerja di perusahaan lain sebelumnya di bidang yang ada di PT 

SGAM maka akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan 

disini. 

Pendidikan merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas hidup atau 

meningkatkan standar hidup suatu bangsa. Peningkatan standar hidup suatu 

bangsa juga merupakan tujuan utama ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan 

barang dan jasa dalam mencapai kepuasan hidup (R.L. John, E. Morphet K.A., 

1985) 
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Berdasarkan penelitian di PT Surya Gemilang Agro Mandiri pendidikan tidak 

terlalu berpengaruh dalam pekerjaan. Karena dalam proses pengolahan kelapa 

sawit menjadi CPO hanya dibutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman ataupun 

memiliki  skill tersendiri. Terutama bila karyawan tersebut telah memiliki 

pengalaman kerja dari perusahaan lain sebelumnya tentu menjadi keutamaan 

tersendiri dalam bekerja di PT Surya Gemilang Agro Mandiri ini.  

b. Triangulasi Teknik 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di PT Surya Gemilang 

Agro Mandiri dengan mencocokkan data yang ada dapat dilihat bahwa latar 

belakang pendidikan tidak menjadi tolak ukur untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak yang sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 

tenaga kerja. Tuntutan kerja di PT Surya Gemilang Agro Mandiri ini tidak terlalu 

membebani pikiran sehingga pendidikan yang tinggi sekalipun hanya 

mendapatkan pekerjaan yang tidak semestinya. Dapat dilihat dari data yang 

didapat bahkan seorang yang berpendidikan Sarjana hanya menjadi seorang 

security di Perusahaan ini. Sedangkan apabila tenaga kerja tersebut memiliki 

keahlian ataupun pengalaman sebelumnya walaupun hanya memiliki latar 

belakang pendidikan yang rendah mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih 

layak. 

c. Triangulasi Waktu 

Berdasarkan penelitian selama mengikuti rutinitas tenaga kerja di PT Surya 

Gemilang Agro Mandiri, semakin lama karyawan berada di Perusahaan  

karayawan tersebut dapat meningkatkan kedudukan posisi yang telah dimilikinya 

dengan pengalaman yang didapatkan dari PT Surya Gemilang Agro Mandiri ini 



91 
 

apabila ada posisi yang kosong karyawan akan cepat dipindahkan ataupun 

diangkat apabila karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik dari posisi 

sebelumnya. Namun, jika tidak ada peningkatan dari kinerja kerja sebelumnya 

karyawan harus puas dengan posisi yang telah dimilikinya saat ini. 

Begitu pula jika karyawan ingin mendapatkan upah atau gaji yang lebih besar 

karyawan bisa bekerja dengan jam kerja tambahan atau lembur. Karna semakin 

banyak jam kerja yang dilakukan maka semakin besar pula jumlah upah ataupun 

gaji yang akan didapatkan karyawan tersebut. 

d. Triangulasi Metode 

Secara umum perusahaan  (business) adalah suatu organisasi di mana sumber 

daya (input), seperti bahan baku dan tenanga kerja diproses untuk menghasilkan 

barang dan jasa (output) bagi pelanggan, perusahaan terbagi menjadi 2 badan 

usaha yaitu pertama badan usaha milik negara dan dan badan usaha milik swasta. 

Salah satu PT Surya Gemilang Agro Mandiri merupakan badan usaha milik 

swasta yang mana bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit menjadi hasil 

produksi yang berupa CPO, KERNEL dan cangkang. Perusahaan ini dimiliki oleh 

orang tertentu mempunyai modal yang besar untuk membangun perusahaan 

dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar, dalam proses ini tentunya 

pengusaha mempunyai perencanaan yang matang terutama dalam proses 

oprasional dengan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan itu sendiri yang akan direkrut dari wilayah berdirinya PT SGAM. 

Perekrutan tenaga kerja ini tidak mutlak ditentukan oleh tingkat pendidikan 

apakah itu pendidikan menengah, akademik maupun sarjana atau bahkan magister 

dan doktor, tetapi kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari seberapa besar 
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keahlian dan wawasan yang mereka miliki. Dalam hubungan dengan penempatan 

posisi bagian kerja, latar belakang pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang 

sangat besar atau dominan. 

Dalam hal ini peneliti sudah membuktikannya sendiri bahwa tenaga kerja 

yang ada di PT Surya Gemilang Agro Mandiri Unit Minyak Pengelolahan Kelapa 

Sawit yang berada di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Sabak Barat Kabupaten 

Tanjung Jabung timur mayoritas tamatan SMA sedangkan tamatan sarjana hanya 

minoritas. 


