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ABSTRAK 
 

Ahmad Dzulfikar, NIM: 1420210289. Analisis Produktivitas Tenaga 

Kerja dalam Meningkatkan Hasil Produksi Mebel pada UD. Putra 

Wahyu Antique di Kabupaten Jepara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas tenaga 

kerja, faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, dan upaya 

dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam meningkatkan hasil 

produksi mebel pada Putra Wahyu Antique di Kabupaten Jepara. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

reseach), pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif, sumber datanya adalah sumber data primer dan sekunder. 

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara perpanjangan 

pengamatan, triangulasi dan member check. Untuk analisis datanya 

menggunakan data reduction (reduksi  data), data display (penyajian 

data), conclusion drawing (verification) dan kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Produktivitas 

tenaga kerja dalam meningkatkan hasil produksi mebel pada UD. Putra 

Wahyu Antique di Kabupaten Jepara mengupayakan produktif dan juga 

memperhatikan berbagai proses. Adapun Proses  yang diperhatikan 

tenaga kerja pada Putra Wahyu Antique diantaranya adalah seleksi tenaga 

kerja dan hak-hak tenagas kerja. 2) Faktor yang mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja dalam meningkatkan hasil produksi mebel pada 

UD. Putra Wahyu Antique di Kabupaten Jepara adalah pelatihan, Mental 

dan Kemampuan Fisik Karyawan, dan hubungan antara atasan dan 

bawahan. 3) Upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam 

meningkatkan hasil produksi mebel pada UD. Putra Wahyu Antique di 

Kabupaten Jepara adalah melakukan perbaikan terus menerus, 

Peningkatan mutu hasil pekerjaan dan pemberdayaan SDM. 

 

Kata Kunci : Produktivitas, Tenaga Kerja, Hasil Produksi Mebel 
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MOTTO 

 

                          

                      

Artinya:Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-Taubah 105) 
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support mereka senantiasa kumohonkan doa dan ridlo-Nya dalam 

setiap munajat-ku. 
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