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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur 

Manufaktur berasal dari bahasa Latin manus factus yang berarti dibuat dengan 

tangan. Kata manufacture muncul pertama kali tahun 1576, dan kata manufacturing 

muncul tahun 1683. Manufaktur pada umumnya adalah suatu aktifitas yang komplek 

yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktifitas sebagai berikut: 

1. Perancangan Produk- Pembelian– Pemasaran  

2. Mesin dan perkakas- Manufacturing– Penjualan 

3. Perancangan proses- Production control– Pengiriman 

4. Material–Support services–Customerservice 

Karakteristik utama industri manufaktur adalah mengolah sumber daya 

menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang 

tergolong dalam kelompok industri manufaktur mempunyai tiga kegiatan utama yaitu 

(Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Pedoman Penyajian dan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, 2002); 

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku. 

2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan 

jadi. 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. 
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Ketiga kegiatan utama tersebut tercermin dalam laporan keuangan perusahaan 

pada perusahaan industri manufaktur. Dari segi produk yang dihasilkan, aktivitas 

industri manufaktur mencakup berbagai jenis usaha antara lain: 

1. Aneka industri yang terdiri dari: 

a. Mesin dan Alat Berat 

b. Otomitif dan Komponennya 

c. Perakitan (Assembling) 

d. Tekstil dan Garmen 

e. Sepatu dan Alas Kaki Lain 

f. Kabel, Barang Elektronika 

2. Industri Barang Konsumsi 

a. Rokok 

b. Farmasi 

c. Kosmetika 

3. Industri Dasar dan Kimia 

a. Semen 

b. Keramik 

c. Porselen 

d. Kaca 

e. Logam 

f. Kimia 

g. Plastik dan Kemasan 

h. Pulpen dan Kertas 

 

B. Kegiatan Perusahaan Manufaktur 

Perusahaan Manufaktur adalah perusahaan yang mengubah barang mentah 

menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual kepada pelanggan. 

Sehingga perusahaan tersebut aktivitas utamanya adalah memproduksi suatu barang 

mentah menjadi barang jadi. Proses ini meliputi perancangan produk, pemeliharaan 

material, dan tahap-tahap proses dimana produk tersebut di buat. Pada konteks yang 

lebih modern, manufaktur melibatkan pembentukan produk dari bahan baku melalui 

bermacam-macam proses, mesin dan operasi, mengikuti perencanaan yang 
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terorganisir dengan baik setiap aktifitas yang diperlukan. Mengikuti definisi ini, 

manufaktur pada umumnya adalah suatu aktifitas yang kompleks yang melibatkan 

berbagai variasi sumberdaya dan aktifitas perusahaan.  

Sebagai perusahaan yang memproduksi barang, maka karakteristik perusahaan 

manufaktur lebih bersifat komplek. Sebab, hal ini terkait dengan sistem yang 

dijalankan perusahaan tersebut.  

C. Demografi Responden 

Gambaran umum dari responden yang menjadi sampel penelitian ini dapat 

dilihat di tabel IV.1. yang diringkas menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir 

dan lama masa bekerja. 

 Dari 40 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini responden 

berjenis kelamin laki laki 19 orang atau 47,5%. Sedangkan jumlah responden 

perempuan berjumlah 21 orang atau 52,5% dari jumlah keseluruhan. 

Responden yang pendidikan terakhirnya berada pada jenjang lain-lain 

merupakan responden terbanyak dalam penelitian yaitu 26 orang atau 65%. 

Responden dengan jenjang pendidikan terakhir S1 sebanyak 9 orang atau 22,5% dan 

responden dengan jenjang pendidikan terakhir D3 sebanyak 5 orang atau 12,5%. 

Jumlah responden dengan masa kerja kurang dari 1 tahun adalah 10 orang atau 

25%. Responden dengan masa kerja 1 sampai 5 tahun berjumlah 23 orang atau 

57,5%. Responden dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun berjumlah 7 orang atau 

17,5%.  
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Tabel IV.1 

Demografi Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin  

1. Laki-laki 19 47,5% 

2. Perempuan 21 52,5% 

Total 40 100% 

Pendidikan Terakhir 

1. SL 0 0 

2. S1 9 22,5% 

3. D3 5 12,5% 

4. Lain-lain 26 65% 

Total 40 100% 

Masa Bekerja     

1. < 1 Tahun 10 25% 

2. 1-5 Tahun 23 57,5% 

3. 5-10 Tahun 7 17,5% 

4. >10 Tahun 0 0 

Total  40 100% 

                           Sumber : Data Olahan Peneliti 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


