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Abstrak— Permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait tenaga kerjanya secara umum 
sama dengan negara berkembang lainya yaitu kurangnya kemampuan sebagai pekerja 
konstruksi dan rendahnya motivasi dalam bekerja. Untuk menghindari dampak buruk 
bagi kelangsungan industri konstruksi maka diperlukan solusi permasalahan tersebut. 
Kegiatan proyek konstruksi secara tradisional dianggap  pekerjaan yang hanya ditujukan 
bagi laki-laki dimana bidang ini sering dianggap pekerjaan yang kasar dan berbahaya 
karena aktivitasnya banyak dilakukan di lapangan, sehingga pada umumnya tidak 
dianjurkan bagi perempuan. Namun perkembangan teknologi dan industrialisasi saat ini 
sangat mendukung perempuan untuk berperan disektor publik apapun. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan metode random sampling. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja perempuan pada proyek konstruksi di 
propinsi Bali untuk sub pekerjaan pasangan bata. Hasil pengumpulan data akan dianalisa 
secara statistik deskriptif dengan menggunakan program bantu SPSS. 

Berdasarkan hasil analisa faktor terhadap variabel produktivitas yang diteliti (umur, 
pengalaman kerja, upah kerja dan tingkat pendidikan) diperoleh hasil bahwa variabel 
pengalaman kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas pekerja 
perempuan dengan rata-rata produktivitas 9,49 m2

 
1. PENDAHULUAN 

/hari. Sedangkan untuk variabel 
motivasi yang terdiri upah, jaminan sosial, manajemen, fasilitas, kebutuhan sosial, 
lingkungan dan iklim kerja, penghargaan dan kebutuhan perwujudan diri didapatkan 
hasil bahwa kebutuhan sosial adalah yang paling berpengaruh terhadap pekerja 
perempuan di Propinsi Bali. 
 

Kata kunci— Pekerja Perempuan, Industri konstruksi, Produktivitas, Motivasi 
 

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak lepas 
dari pengaruh pemakaian seluruh sumber daya 
yang terlibat didalamnya. Dalam pelaksanaan 
suatu proyek konstruksi peranan sumber daya 
manusia sangat penting karena berpengaruh 
secara langsung pada biaya waktu dan mutu 
pekerjaan. Mengingat masalah tenaga kerja 
dalam suatu proyek konstruksi mempunyai 

porsi biaya yang besar antara 25% - 30 % dari 
keseluruhan biaya proyek maka pengkajian 
masalah sumber daya manusia harus menjadi 
perhatian tersendiri dalam perencanaan 
proyek. [11] 

Kegiatan proyek konstruksi secara 
tradisional selalu dianggap sebagai lapangan 
pekerjaan yang hanya ditujukan bagi kaum 
laki-laki dimana bidang ini sering dianggap 
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sebagai jenis pekerjaan yang kasar, sulit dan 
berbahaya karena sebagian besar aktivitasnya 
dilakukan di lapangan, sehingga bagi 
perempuan pada umumnya tidak dianjurkan 
untuk berkarier secara profesional dalam 
proyek konstruksi [5]. Namun perkembangan 
teknologi dan industrialisasi saat ini sangat 
mendukung perempuan untuk berperan 
disektor publik apapun sehingga hal ini 
memberi peluang bagi kaum perempuan untuk 
juga berkiprah dalam industri konstruksi. 

Sementara itu karakter perempuan Bali yang 
berbeda dengan rata-rata perempuan dari 
propinsi lain di Indonesia menjadi perhatian 
tersendiri karena sering digambarkan sebagai 
figur manusia ber-etos kerja tinggi, ulet, 
mandiri dan memiliki bakti yang tinggi pada 
keluarga. Tidak ada masalah bagi perempuan 
Bali untuk mengembangkan diri sebagai 
seorang profesional dibidang karir yang 
digelutinya dan didedikasikan untuk keluarga. 
Perempuan berperan secara multidimensi dan 
multijender, sebagai: perempuan, pekerja, 
anggota keluarga dan anggota sosial, serta 
bekerja dalam hampir semua sektor bahkan 
untuk pekerjaan yang bersifat maskulin dan 
hanya umum untuk dilakukan oleh kaum pria.  

Konsep motivasi yang berisikan penentuan 
tingkat kebutuhan, faktor penyebab motivator 
dan demotivator yang diterapkan di area 
pekerjaan dipercaya akan meningkatkan 
produktivitas pekerja, sehingga analisa 
mengenai motivasi dan kemampuan kaum 
perempuan pekerja konstruksi diharapkan 
dapat memberikan inspirasi bagi seluruh 
perempuan Indonesia untuk tidak lagi ragu 
terjun dalam industri konstruksi terutama pada 
tingkat pelaksana lapangan. 
 
3. STUDI PUSTAKA 
Proyek Konstruksi 

Manajemen proyek adalah kegiatan 
merencanakan menyusun mengorganisir, 

memimpin dan mengendalikan sumberdaya 
perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah 
ditentukan. [11] 

Menurut Halpin and Riggs dalam proyek 
konstruksi dikenal adanya hierarchical level 
construction management yang terdiri atas 
organizational, project and activity yang 
terfokus pada komponen fisik proyek serta 
hirarki operation, process and work task yang 
lebih fokus pada proses pelaksanaan di 
lapangan sehingga pada masing-masing level 
memerlukan sumber daya yang berbeda-beda. 
[7] 

Berbagai jenis pekerjaan dalam bidang 
konstruksi yang sering ditemui diantaranya 
adalah spesification writing, supervising, 
surveying, planning and schedulling, design, 
structural analysis, shop drawing, quantity 
surveying, estimating, bidding, inspecting, 
purchasing, safety, contracting, accounting, 
information technology dan lain-lain. 
 
Produktivitas 

Secara umum produktivitas diartikan sebagai 
hubungan antara hasil nyata (barang atau jasa) 
dengan masukan yang sebenarnya. Artinya 
perbandingan antara keluaran dengan apa yang 
masuk atau output : input. Input sering dibatasi 
dengan masukan tenaga kerja. Sedangkan 
output biasanya  diukur dalam kesatuan fisik, 
bentuk dan nilai [9]. 

Pengukuran produktivitas dapat diartikan 
sebagai perbandingan yang dapat dibedakan 
dalam tiga jenis berbeda, yaitu: 
a. Perbandingan antara pelaksanaan saat ini 

dengan pelaksanaan terdahulu.  
b. Perbandingan antara unit yang satu 

(perorangan, seksi, proses) dengan yang 
lainnya. Namun hasil yang diperoleh 
hanya menunjukkan pencapaian yang 
relatif. 

c. Perbandingan antara pelaksanaan dengan 
target-target yang dicapai. Hal ini 
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diperlukan jika ingin menentukan target/ 
sasaran untuk yang berikutnya. 

 
Motivasi 

Teori motivasi kerja dapat dikategorikan 
menjadi dua kategori besar, yaitu content 
theories dan process theories. Content theories 
berfokus pada mengidentifikasi faktor spesifik 
yang memotivasi orang seperti : gaji yang 
baik,  kondisi kerja, rekan kerja yang 
bersahabat; makanan, pakaian dan tempat 
berlindung untuk memenuhi kebutuhan 
psikologi dasar; keamanan pekerjaan atau 
bekerja pada industri dengan kondisi keuangan 
yang baik; kebutuhan untuk tantangan dan 
pertumbuhan; kebutuhan akan pengakuan, 
kekuatan dan kehidupan sosial. 

Beberapa teori yang dikenal secara luas 
sebagai teori motivasi adalah maslow 
hierarchy of needs theory dan herzberg’s 
motivator hygiene theory. Dalam teori Maslow 
dikemukakan bahwa dalam setiap manusia 
terdapat sebuah hirarki  kebutuhan, yaitu 
physiological needs, safety needs, social 
needs, the need for esteem dan selft 
actualization.[8] 
 
Karier Perempuan 

Karier adalah kemajuan dalam kehidupan, 
perkembangan dalam pekerjaan atau jabatan 
dan sebagainya. Dalam lingkungan masyarakat 
yang masih bersifat tradisional, perempuan 
tidak mengadopsi cara bekerja yang sama 
dengan kaum laki-laki, hal tersebut terjadi 
karena sifat dasar pekerjaan perempuan dalam 
lingkungan tersebut tidak menuntut perempuan 
untuk melakukan jenis pekerjaan yang sama 
dengan laki-laki. Peran perempuan lebih 
ditujukan pada hal yang terkait dengan 
membangun komunikasi yang baik terhadap 
anak-anak dan mengurus rumah tangga [6]. 

Pada masa sekarang ini terdapat berbagai 
alasan yang melandasi keinginan para 

perempuan untuk memilih berkarier di luar 
rumah, diantaranya adalah kebutuhan 
finansial, kebutuhan untuk bersosialisasi 
karena dalam diri perempuan tersimpan suatu 
kebutuhan akan penerimaan sosial dan adanya 
identitas sosial yang diperoleh melalui 
komunitas kerja serta kebutuhan untuk 
mengaktualisaikan diri. [4]. 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Karier 
Perempuan Dalam Proyek Konstruksi 

Karier perempuan dipengaruhi oleh adanya 
faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal adalah faktor yang berasal dari dalam 
diri perempuan itu sendiri seperti karakteristik 
dan kemampuan diri sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 
diri perempuan itu. 

Faktor-faktor internal terdiri dari 
karaketristik dan kemampuan perempuan 
dalam bekerja di proyek konstruksi dimana 
faktor-faktor tersebut mencakup keahlian 
teknis, kemampuan dalam mengatur bawahan, 
kemampuan menggunakan logika, kemampuan 
bertahan dalam tekanan, kompetensi, 
komitmen kerja, kepemimpinan, ketelitian, 
kerjasama serta pengalaman kerja dilapangan. 
([2] 

Sementara itu faktor-faktor eksternal yang 
mempengaruhi karier perempuan adalah 
karakteristik proyek dan sexist attitudes. 
Menurut Lingard dan Francis, konstruksi 
memiliki karakteristik dasar berupa waktu 
kerja yang panjang, sering terdapat lembur dan 
tetap bekerja pada akhir pekan, khususnya 
bagi mereka yang bekerja di bagian lapangan, 
sehingga hal ini sangat menjadi bahan 
pertimbangan bagi perempuan pekerja 
konstruksi. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode 
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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pekerja lapangan mulai dari tingkat mandor 
hingga pekerja (laden) di pulau Bali dimana 
diambil responden sebanyak 50 pekerja 
perempuan. Metode pengambilan sampel 
dilaksanakan dengan metode random sampling 
dibantu kuisioner yang disusun dalam dua 
kategori yakni pendukung produktivitas dan 
motivasi kerja. Sebagai pendukung diakukan 
wawancara untuk menunjang hasil kuisioner. 

Analisa yang dilakukan terhadap 
produktivitas ditinjau berdasarkan faktor-
faktor yang mempengaruhi dimana indikator 
yang diambil adalah pengalaman kerja, usia/ 
umur pekerja, tingkat pendidikan serta gaji/ 
upah pekerja perempuan di Propinsi Bali. 

Sementara itu untuk analisa terkait motivasi 
pekerja diperinci dalam indikator yang 
meliputi tingkat upah atau gaji, jaminan sosial, 
keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan 
sosial, penghargaan, lingkungan/iklim kerja, 
manajemen dan fasilitas yang tersedia. Faktor-
faktor tersebut dijabarkan dan dirangkum 
sesuai teori motivasi yang dipakai yaitu Teori 
Motivasi Maslow.  

Metode analisa yang digunakan adalah 
bertahap mulai dari analisa kecukupan data 
yang dilanjutkan analisa data terkait dengan 
faktor yang berpengaruh terhadap 
produktivitas pekerja perempuan dan faktor 
yang mempengaruhi motivasi bekerja 
perempuan Bali. Proses analisa data dilakukan 
dengan program bantu SPSS for windows. 
 
4. PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini pengamatan dilakukan 
pada pekerja perempuan Bali untuk beberapa 
jenis pekerjaan yaitu: 

1. Pekerjaan Acian 
2. Pekerjaan Plesteran 
3. Pekerjaan Pasangan Bata 
4. Pekerjaan Pasangan Batu Saluran 

Irigasi 
5. Pekerjaan Siar Saluran Irigasi 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh 
angka produktivitas rata-rata untuk pekerjaan 
acian sebesar 10.46 m2/hari, produktivitas rata-
rata untuk pekerjaan plesteran sebesar 12.64  
m2/hari, produktivitas rata-rata untuk 
pekerjaan pasangan bata sebesar 9.49 m2/hari, 
produktivitas rata-rata pekerjaan pasangan bata 
sebesar 10.15 m2/hari dan produktivitas rata-
rata untuk pekerjaan pasangan bata sebesar 
9.26 m2/hari.  

Hasil pengamatan produktivitas pekerja 
perempuan Bali pada seluruh jenis pekerjaan 
masih berada diatas rata-rata produktivitas 
berdasarkan SNI 2008 kecuali pada pekerjaan 
siar. Hasil penyetaraan produktivitas rata-rata 
dengan SNI untuk pekerjaan acian adalah 6.54 
m2/hari sedagkan pada SNI adalah 5 m2/hari. 
Untuk pekerjaan plesteran diperoleh 
penyetaraan produktivitas sebesar 7.90 m2/hari 
sedangkan pada SNI adalah 6.67 m2/hari. Pada 
pekerjaan pasangan bata terdapat perbedaan 
yang cukup besar dalam penyetraan 
produktivitas rata-rata dengan nilai 5,91 
m2/hari dimana pada SNI sebesar 3.35 m2/hari. 
Untuk pekerjaan siar diperoleh hasil 
produktivitas aktual penyetaraan sebesar 5.78 
m2/hari sedangkan untuk SNI bernilai 6.67 
m2

Sementara untuk analisa faktor 
produktivitas (umur, pengalaman, pendidikan 

/hari. 
Hasil output analisa faktor dengan program 

bantu SPSS for Windows menunjukkan 
signifikansi seluruh data variabel motivasi 
(gaji/upah, jaminan sosial, manajemen, 
fasilitas, kebutuhan sosial, lingkungan dan 
iklim kerja, penghargaan dan kebutuhan 
perwujudan diri). Hal ini ditunjukkan dengan 
nilai komponen matriknya lebih besar dari 0,5 
dan terdapat 1 komponen dengan nilai total 
Eigenvalues ≥ 1. Secara keseluruhan juga 
diperoleh bahwa variabel motivasi yang paling 
dominan adalah kebutuhan sosial dengan nilai 
component matrix 0,927. 
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dan gaji/ upah) dilakukan dalam dua tahap 
karena pada tahap pertama terdapat variabel 
pendidikan yang tidak signifikan sehingga 
dilakukan pengulangan. Output analisa faktor 
tahap II  diperoleh bahwa data variabel 
produktivitas telah signifikan, dan mengacu 
pada Component Matrix dapat dilihat bahwa 
variabel produktivitas yang paling dominan 
adalah pengalaman dengan hasil 0,904.  

Berdasarkan uji f secara simultan terhadap 
variabel gaji/ upah, jaminan sosial, 
manajemen, fasilitas, kebutuhan sosial, 
lingkungan dan iklim kerja, penghargaan 
kebutuhan perwujudan diri berpengaruh secara 
signifikan terhadap produktivitas karena Fhitung 
14,21 > nilai Ftabel = 2,17. Selain itu juga 
diperoleh nilai p-value sebesar 0,00 dimana 
jika nilai p-value dibandingkan α = 0,05 
diperoleh p-value lebih kecil dari nilai α ( 
0,000 < 0,05 ) dapat diambil kesimpulan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel-variabel motivasi terhadap 
produktivitas kerja. 

Hasil uji analisa secara parsial (uji t) 
terhadap variabel-variabel motivasi diperoleh 
hasil bahwa variabel kebutuhan sosial dan 
variabel kebutuhan sosial, lingkungan dan 
iklim kerja, berpengaruh signifikan karena 
nilai t hitung lebih besar dari t table dan p-value 
lebih besar daripada α = 0.05 dimana variabel 
yang paling dominan berpengaruh secara 
parsial adalah variabel kebutuhan sosial 
dengan nilai thitung = 2.709 > ttabel

Berdasarkan pada hasil pengamatan 
produktivitas pekerja perempuan menunjukkan 
bahwa nilai produktivitas mereka rata-rata 
masih berada diatas nilai produktivitas 
berdasarkan SNI 2008, sehingga dapat 
dikatakan bahwa perempuan Bali dalam 
bekerja pada industri konstruksi khususnya 
pada pekerjaan tingkat lapangan memiliki etos 

kerja yang tinggi serta tidak kalah dengan 
kaum laki-laki. 

 = 2.093. 
 
5. ANALISA 

Sedangkan sesuai hasil penelitian terkait 
dengan faktor yang mempengaruhi 
produktivitas pekerja perempuan diperoleh 
hasil bahwa pengalaman adalah faktor yang 
paling dominan berpengaruh sehingga 
memang dapat diyakini bahwa lamanya waktu 
bekerja dapat mengasah kemampuan pekerja 
perempuan di Bali. 

Terkait dengan hasil dominasi dari variabel 
dalam motivasi bekerja dimana kebutuhan 
sosial menempati urutan teratas dalam kategori 
paling dominan maka hal ini sesuai dengan 
karakteristik perempuan Bali yang memang 
mampu berperan dan mendedikasikan diri 
dengan bekerja untuk keluarga. 
 
6. KESIMPULAN 
1. Produktivitas harian pada pekerjaan yang 

ditinjau rata-rata menunjukkan hasil yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan Standar 
Nasional Indonesia 2008. 

2. Faktor yang dominan berpengaruh pada 
produkivitas adalah faktor pengalaman 
kerja pekerja perempuan di Bali. 

3. Secara simultan diperoleh bahwa variabel 
dalam motivasi berpengaruh terhadap 
produktivitas dan secara parsial diperoleh 
bahwa kebutuhan sosial adalah paling 
dominan.   

 
7. SARAN 

Pada penelitian lanjutan hendaknya dapat 
dilakukan analisa yang lebih mendalam terkait 
dengan peluang pekerja perempuan industri 
konstruksi tidak hanya pada bidang lapangan 
namun juga pada tingkat manajerial, serta 
peran serta seluruh komponen terkait dalam 
upaya peningkatan peran perempuan dan 
perubahan paradigma penggunaan pekerja 
perempuan dalam industri konstruksi. 
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