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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia aparatur negara sebagai subjek dan pelaksana 

kepemerintahan dan penyelenggaraan negara memiliki peran penting baik 

berdasarkan organisasi maupun manajemen dibandingkan dengan peran sumber 

daya lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009:13) bahwa :  

“Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik 
menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam 
posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, 
memberi penghargaan dan penilaian”.   

 

Menurut Edwin  B Flippo dalam T. Hani Handoko (2006:3) 

menjelaskan manajemen sumber daya manusia adalah :  

“Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, kegiatan-kegiatan 
pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya agar 
tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat”. 
 

Sedangkan menurut Gery Dessler (2006:5) manajemen sumber daya 

manusia adalah :  

“Manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik 
menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam 
posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, 
memberi penghargaan, dan penilitian”.  

 

Selain itu menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson 

mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem 
formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan  
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bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-
tujuan organisasional”. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia diharapkan dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang 

mempergunakan kesempatan untuk menjadi peluang baru serta mengembangkan 

sistem kerja dengan kinerja yang tinggi melalui perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber 

daya agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

 

2.1.1.2. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani 

berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan 

tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan 

demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya 

mengurusi sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa 

inggris disebut HRD atau human resource department. 

Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau 

perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan 

jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Dari penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang 

ditunjukkan oleh garis atau line mengarah kepada proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses 

tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi. 

Departemen sumber daya manusia memiliki peran, fungsi, tugas dan 

tanggung jawab : 

1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja / Preparation and 

selection 
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a. Persiapan Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan 

kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan 

berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan 

adalah dengan melakukan perkiraan / forecast akan pekerjaan 

yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua 

faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu 

faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur 

organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal 

seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan 

lain sebagainya. 

b. Rekrutmen tenaga kerja / Recruitment 

 Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat 

pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk 

memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan. Dalam 

tahapan ini diperluka analisis jabatan yang ada untuk membuat 

deskripsi pekerjaan / job description dan juga spesifikasi 

pekerjaan / job specification. 

c. Seleksi tenaga kerja / Selection 

 Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja 

yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. 

Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas 

lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / cv / curriculum 

vittae milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan 

penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang 

gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah 

memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, 

wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya. 

2. Pengembangan dan evaluasi karyawan / Development and evaluation 

 Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus 

menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. 
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Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada 

dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta 

meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses 

pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai 

dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. 

3. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai / Compensation 

and protection 

 Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara 

teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat 

sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja 

yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai 

dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga-, 

kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada 

organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada 

pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang 

sehingga kinerja dan kontribusi pekerja tersebut dapat tetap 

maksimal dari waktu ke waktu.  

Adapula pendapat ruang lingkup manajemen sumber daya manusia 

menurut para ahli sebagai berikut ; 

Simamora (2006:170) Rekrutmen  merupakan serangkaian aktifitas 
untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, 
keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang 
diidentifikasi dalam perencanaan kepagawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada 
saat calon mulai dicari dan berakhir tatkala lamaran mereka diserahkan. Melalui 
rekrutmen, individu yang memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong membuat 
lamaran untuk lowongan kerja yang tersedia diperusahaan atau organisasi. Hasil 
rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang akan diseleksi untuk menjadi 
karyawan baru. 

Mondy Noe (2005 : 162) Seleksi  merupakan proses pemilihan dari 
sekelompok pelamar individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam 
sebuah organisasi. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga 
kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal 
yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar 
riwayat hidup/cv/curriculum vittae milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar 
dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal 
memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat 
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terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja/interview dan proses 
seleksi lainnya. 

Simamora (2006 : 273) Pelatihan (training) merupakan proses 

pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap 

untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. 

Hasibuan, Melayu S.P. (2000 : 32) penempatan karyawan merupakan 
tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada 
jabatan/pekerjaan yang dibutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority 
kepada orang tersebut. 

Hasibuan (2000 : 117) mengartikan Kompensasi merupakan semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Handoko (2001 : 104) pengembangan (Developrnent) mempunyai ruang 

lingkup Iebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. 

Pemberhentian atau separasi kerja adalah keluarnya karyawan dari 
lingkungan organisasi, baik secara sukarela maupun paksa. Untuk yang bersifat 
sukarela adalah pengajuan untuk mundur dan pensiun. Sedangkan secara paksa 
adalah pemutusan hubungan kerja, dirumahkan untuk sementara waktu, bahkan 
dilakukan pemecatan. 

Sumber:http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/19/mempertahankan-sdm/ 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pokok 

sumber daya manusia didalam suatu organisasi yaitu mengelompokkan secara 

bersama-sama dengan cara mendukung kerja sama, memutuskan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing pegawai, merencanakan dan menerapkan program 

yang dibuat, memperbaiki hubungan kerja, membuat perencanaan terhadap 

permintaan sumber daya manusia dimasa yang akan datang, mengelola kinerja 

dan pengembangan manajemen. Dengan pelaksanaan aktivitas pokok sumber daya 

manusia secara optimal oleh masing-masing pegawai berdasarkan fungsinya 

diharapkan tujuan dari suatu organisasi tersebut dapat tercapai. 

Menurut Schermerhorn, proses manajemen yang harus dijalankan oleh 

seorang manajer, yaitu: 
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1. Planning (perencanaan), meliputi pemilihan misi dan tujuan 

organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya. 

2. Organizing (pengorganisasian), adalah proses membagi pekerjaan, 

mengalokasikan sumber daya, dan pengaturan  serta koordinasi 

aktivitas anggota organisasi untuk melaksanakan rencana. 

3. Leading (kepemimpinan), adalah  mempengaruhi anggota organisasi 

agar mereka memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok dan 

organisasi. 

4. Controlling (pengendalian), adalah pengukuran dan pengkoreksian 

unjuk kerja individu dan organisasi.  

 

2.1.2. Etos kerja 

2.1.2.1. Pengertian Etos Kerja 

Sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam sebuah organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam penyampaian tujuan sumber 

daya manusia harus memiliki etos kerja positif, karena etos kerja merupakan 

elemen paling primer. Ibarat pohon, etos kerja adalah akarnya, pengetahuan 

adalah batangnya, keterampilan organisasional adalah daun  dan rantingnya, 

sedangkan uang dan barang-barang material adalah buahnya. Hal ini sesuai 

ungkapan E.F Schumacher (2005) yang mengatakan : 

“Sumber daya manusia bermutu harus dimiliki oleh setiap lini 
organisasional, karena sumber daya manusia memiliki peran inti. 
Salah satu inti kualitas sumber daya manusia ialah disiplin. Dan, 
jika disiplin menjadi etos kerja, maka tiga komponen sukses terdiri 
dari pendidikan, keterampilan organisasi dan etos kerja”. 

 

Berdasarkan uraian Schumacher (2005) dapat disimpulkan bahwa 

seorang pegawai dengan etos kerja yang baik (akar yang baik) mampu 

membangun dan meningkatkan pengetahuannya (batang), setelah memiliki etos 

kerja dan pengetahuan yang baik pegawai tersebut dapat melaksanakan 

keterampilan (rating dan daun) yang telah dimiliki untuk membangun 

organisasional yang baik. Setelah memiliki etos kerja, pengetahuan, keterampilan 
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yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik dengan kinerja yang baik maka 

tujuan dari organisasional tersebut dapat tercapai secara maksimal. 

“etos kerja yaitu respon yang unik dari seseorang atau kelompok 
atau masyarakat terhadap kehidupan, respon atau tindakan yang 
muncul dari keyakinan yang diterima dan respon itu menjadi 
kebiasaan atau karakter pada diri seseorang atau kelompok atau 
masyarakat”. 

Sumber:http://www.putra-putri-indonesia.com/pengertian-etos-kerja.html 
 

Selanjutnya menurut Sinamo(2005:2) menyatakan bahwa :  

“etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakal 

pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai 

komitmen yang total pada paradigma kerja integral”. 

 

Menurut Khazanah (2005:8) berpendapat bahwa :  

“etos kerja adalah aspek sebagai sikap mendasar terhadap diri dan 

dunia mereka yang direleksikan dalam kehidupannya”. 

 

Sedangkan menurut Toto Tasmara (2005) mengungkapkan sebagai 

berikut : 

“etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya 
mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna 
pada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih 
amal yang optimal sehingga pola hubungan antara manusia dengan 
dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya dapat terjalin 
dengan baik”.  

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etos kerja cara 

kerja seseorang didalam organisasi yang bekerja secara tulus, serius dan 

berkomitmen sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. 

 

2.1.2.2. Proses Terbentuknya Etos Kerja 

Etos kerja dapat terbentuk pada diri sendiri, sekelompok orang atau 

dalam sebuah organisasi. Menurut Jansen H. Sinamo (2005:68) proses 
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terbentuknya etos kerja digambarkan pertama-tama di tingkat paradigma, doktrin 

kerja dipahami dan diterima dengan baik dan benar, atau nilai-nilai kerja tentu 

diterima dengan baik dan benar. Di dunia bisnis, nilai-nilai kerja seperti itu antara 

lain kualitas, pelayanan kepuasan pelanggan, efesiensi, inovasi, dan tanggung 

jawab sosial. Selanjutnya, di tingkat keyakinan, doktrin dan nilai-nilai kerja dalam 

paradigma ini kemudian dipercayai sebagai suatu keharusan normatif karena 

sudah diterima dengan baik dan benar. Norma baik dan benar ini kemudian 

berfungsi sebagai acuan etis bagi seluruh perilaku kerja dalam kelompok tersebut. 

Dengan demikian, seluruh anggota kelompok secara moral terkondisikan untuk 

komitmen dan bertindak sesuai norma tersebut. Setelah tingkat paradigma dan 

tingkat keyakinan dipahami dengan baik dan benar dan adanya dukungan serta 

keteladanan kepemimpinan yang kuat akan terbentuk perilaku kerja yang baik dan 

benar yang disebut dengan etos kerja. Jika etos kerja ini dapat tampil secara terus-

menerus dalam rentang waktu yang cukup panjang, maka secara psikis 

terbentuklah kebiasaan kerja mapan, yang pada gilirannya menjadi ciri khas 

organisasi tersebut. Jansen H. Sinamo menggambarkan sebagai berikut ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber : Jansen H. Sinamo (2005: 56)

Berdasarkan gambar dan uraian 

disimpulkan bahwa proses awal terbentuknya etos kerja yaitu berawal dari pola 

pikir dalam diri pegawai, makna dari pekerjaan dan tugas yang didapat, kemudian 

keyakinan (karakter, kompetensi, da

pelaksanaan tugas berdasarkan norma atau aturan

organisasi yang dibarengi dengan keteladanan pimpinan sehingga akan muncul 

komitmen pada pegawai dalam melaksanakan tugas. Apabila hal ini

secara terus-menerus dan rutin maka akan membentuk etos kerja yang positif baik 

dalam diri pegawai maupun organisasi. Dengan adanya etos kerja maka 

produktivitas pegawaipun meningkat, sehingga semua tujuan organisasi 

diharapkan dapat tercapai se

 

2.1.2.3. Etos Kerja Profesional Di Era Digital Global

Etos kerja profesional sangat diperlukan pada zaman 

atau era ekonomi digital

Gambar 2.1 

Struktur Etos Kerja 

Sumber : Jansen H. Sinamo (2005: 56) 

Berdasarkan gambar dan uraian Jansen H. Sinamo (2005:68)

disimpulkan bahwa proses awal terbentuknya etos kerja yaitu berawal dari pola 

pikir dalam diri pegawai, makna dari pekerjaan dan tugas yang didapat, kemudian 

keyakinan (karakter, kompetensi, dan kerja) merupakan sebuah tindakan dalam 

pelaksanaan tugas berdasarkan norma atau aturan-aturan yang telah ditentukan 

organisasi yang dibarengi dengan keteladanan pimpinan sehingga akan muncul 

komitmen pada pegawai dalam melaksanakan tugas. Apabila hal ini

menerus dan rutin maka akan membentuk etos kerja yang positif baik 

dalam diri pegawai maupun organisasi. Dengan adanya etos kerja maka 

produktivitas pegawaipun meningkat, sehingga semua tujuan organisasi 

diharapkan dapat tercapai secara keseluruhan.  

Etos Kerja Profesional Di Era Digital Global 

Etos kerja profesional sangat diperlukan pada zaman era digital global 

era ekonomi digital karena semua sistem ekonomi global yang telah 
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Jansen H. Sinamo (2005:68) dapat 

disimpulkan bahwa proses awal terbentuknya etos kerja yaitu berawal dari pola 

pikir dalam diri pegawai, makna dari pekerjaan dan tugas yang didapat, kemudian 

n kerja) merupakan sebuah tindakan dalam 

aturan yang telah ditentukan 

organisasi yang dibarengi dengan keteladanan pimpinan sehingga akan muncul 

komitmen pada pegawai dalam melaksanakan tugas. Apabila hal ini dilakukan 

menerus dan rutin maka akan membentuk etos kerja yang positif baik 

dalam diri pegawai maupun organisasi. Dengan adanya etos kerja maka 

produktivitas pegawaipun meningkat, sehingga semua tujuan organisasi 

era digital global 

karena semua sistem ekonomi global yang telah 
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didominasi oleh teknologi komputer digital sebagai insfrastrukturnya. Sumber 

daya manusia dalam organisasi akan dituntut terus-menerus mampu 

mengembangkan diri secara proaktif, yaitu mau belajar dan bekerja keras penuh 

semangat sehingga potensi kepribadian berkembang maksimal. Hal ini sesuai 

dengan Jansen H. Sinamo (2005:78) yang menyatakan :  

“Di era globlasisasi saat ini, kualitas sumber daya manusia yang kita 
perlukan adalah kemandirian, pribadi disiplin, kreativitas tinggi dan 
komitmen tinggi untuk memenuhi kontrak-kontrak kerj a yang 
diterima dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar”. 

 

Selain itu Jansen H. Sinamo memformulasikan dan menggambarkan 

delapan etos kerja profesional di era global yang terdiri dari : 

Etos 1 : Kerja adalah Rahmat : Bekerja Tulus Penuh Syukur. 

Etos 2 : Kerja adalah Amanah : Bekerja Benar Penuh Tanggung Jawab. 

Etos 3 : Kerja adalah Panggilan : Bekerja Tuntas Penuh Integritas. 

Etos 4 : Kerja adalah Aktualisasi : Bekerja Keras Penuh  Semangat. 

Etos 5 : Kerja adalah Ibadah : Bekerja Serius Penuh Kecintaan. 

Etos 6 : Kerja adalah Seni : Bekerja Cerdas Penuh Kreatifitas. 

Etos 7 : Kerja adalah Kehormatan : Bekerja Tekun  Penuh Keunggulan. 

Etos 8 : Kerja adalah Pelayanan: Bekerja Paripurna  Penuh Kerendahan  

 Hati. 

 

1. Kerja adalah Rahmat: Bekerja Tulus Penuh Syukur. 

Bekerja adalah rahmat yang turun dari Tuhan, oleh karena itu 

harus kita syukuri. Bekerja dengan tulus akan membuat kita 

merasakan rahmat lainnya sebagai berikut: 

• Kita dapat menyediakan sandang-pangan untuk keluarga kita 

dengan gaji yang kita dapat. 

• Kita diberi kesempatan untuk bisa bergaul lebih luas serta 

meningkatkan kualitas diri ke tingkat yang lebih tinggi hingga 

kita bisa tumbuh dan berkembang. 
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• Kita bisa memaksimalkan talenta kita saat bekerja. 

• Kita bisa mendapatkan pengakuan dan identitas diri dari 

masyarakat dan komunitas. 

2. Kerja adalah Amanah : Bekerja Benar Penuh Tanggung Jawab. 

Amanah melahirkan sebuah sikap tanggung jawab, dengan 

demikian maka tanggung jawab harus ditunaikan dengan baik dan 

benar bukan hanya sekedar formalitas. Rasa tanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang didelegasikan kepada kita akan 

menumbuhkan kehendak kuat untuk melakasanakan tugas dengan 

benar sesuai job description untuk mencapai target yang ditetapkan. 

3. Kerja adalah Panggilan: Bekerja Tuntas Penuh Integritas. 

Dalam konteks pekerjaan, panggilan umum ini memiliki arti 

bahwa apa saja yang kita kerjakan hendaknya memenuhi tuntutan 

profesi. Profesi yang kita jalani untuk menjawab panggilan kita 

sebagai akuntan, hakim, dokter, dsb. Agar panggilan dapat 

diselesaikan hingga tuntas, maka diperlukan integritas yang kuat 

karena dengan memegang teguh integritas maka kita dapat bekerja 

dengan sepenuh hati, segenap pikiran, segenap tenaga kita secara 

total, utuh dan menyeluruh. 

4. Kerja adalah Aktualisasi: Bekerja Keras Penuh Semangat. 

Aktualisasi adalah kekuatan yang kita pakai untuk mengubah 

potensi menjadi realisasi. Tujuan dari sikap aktual ini adalah agar 

kita terbiasa bekerja keras dan selalu tuntas untuk mencapai mimpi 

dan keinginan kita tanpa merubah diri kita menjadi pecandu kerja. 

Ada tiga cara mudah untuk meningkatkan etos kerja keras, yaitu: 

• Kembangkanlah visi sebagai ilham untuk bekerja keras. 

• Kerja keras merupakan ongkos untuk mengembangkan diri kita. 

• Kerja keras itu baik, menyehatkan dan menguatkan diri kita.  

5. Kerja adalah Ibadah: Bekerja Serius Penuh Kecintaan. 
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Segala pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita 

syukuri dan lakukan dengan sepenuh hati. Tidak ada tipe atau jenis 

pekerjaan yang lebih baik dan lebih rendah dari yang lain karena 

semua pekerjaan adalah sama di mata Tuhan jika kita 

mengerjakannya dengan serius dan penuh kecintaan. Berbekal 

keseriusan itu maka hasil yang akan kita peroleh juga akan lebih dari 

yang kita bayangkan, begitu pula jika pekerjaan yang kita lakukan 

didasarkan oleh rasa cinta. Seberat apapun beban pekerjaan kita, 

berapapun gaji yang kita dapatkan dan apapun posisi yang kita 

pegang akan memberikan nilai moril dan spiritual yang berbeda jika 

semua didasari dengan rasa cinta. Jadi ingat, bekerja serius penuh 

kecintaan akan melahirkan pengabdian serta dedikasi terhadap 

pekerjaan.  

6. Kerja adalah Seni : Bekerja Cerdas Penuh Kreatifitas. 

Bekerja keras itu perlu, namun bekerja dengan cerdas sangat 

dibutuhkan. Kecerdasan disini maksudnya adalah menggunakan 

strategi dan taktik dengan pintar untuk mengembangkan diri, 

memanfaatkan waktu bekerja agar tetap efektif dan efesien, melihat 

dan memanfaatkan peluang kerja yang ada, melahirkan karya dan 

buah pikiran yang inovatif dan kreatif. Hasilnya, tentu saja daya 

cipta kita bukan hanya disenangi oleh pemimpin perusahaan tetapi 

juga oleh orang lain karena semua yang kita hasilkan itu adalah 

karya seni. 

7. Kerja adalah Kehormatan: Bekerja Tekun Penuh Keunggulan. 

Kehormatan diri bisa kita dapatkan dengan bekerja. Melalui 

pekerjaan, maka kita dihormati dan dipercaya untuk memangku 

suatu posisi tertentu dan mengerjakan tugas yang diberikan kepada 

kita termasuk segala kompetensi diri yang kita miliki, kemampuan 

dan kesempatan dalam hidup. Rasa hormat yang terbentuk dalam diri 

kita akan menumbuhkan rasa percaya diri yang akan meningkatkan 

keinginan kita untuk bekerja lebih tekun. 



 

8. Kerja adalah Pelayanan: Bekerja Paripurna Penuh Kerendahan 

Hati.  

Tahukah Anda kalau ternyata hasil yang kita lakukan dalam 

bekerja bisa menjadi masukan

sebaliknya. Sehingga dari proses tersebut kita telah memberikan 

kontribusi kepada orang lain agar mereka bisa hidup dan beraktivitas 

dengan lebih mudah. Jadi, bekerja juga bisa kita golongkan sebagai 

salah satu bentuk pela

  

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia yang dibutuhkan oleh organisasi pada saat ini yaitu mereka yang 

memiliki kompetensi, mampu mendalami dan memaknai pekerjaan 

Kerja adalah Pelayanan: Bekerja Paripurna Penuh Kerendahan 

Tahukah Anda kalau ternyata hasil yang kita lakukan dalam 

bekerja bisa menjadi masukan untuk orang lain dan begitu pula 

sebaliknya. Sehingga dari proses tersebut kita telah memberikan 

kontribusi kepada orang lain agar mereka bisa hidup dan beraktivitas 

dengan lebih mudah. Jadi, bekerja juga bisa kita golongkan sebagai 

salah satu bentuk pelayanan kita terhadap orang lain.

 

Gambar 2.2 

Oktagen Etos Kerja Profesional 

 

Sumber : Jansen H.sinamo (2005 :78) 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia yang dibutuhkan oleh organisasi pada saat ini yaitu mereka yang 

ki kompetensi, mampu mendalami dan memaknai pekerjaan 
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Kerja adalah Pelayanan: Bekerja Paripurna Penuh Kerendahan 

Tahukah Anda kalau ternyata hasil yang kita lakukan dalam 

untuk orang lain dan begitu pula 

sebaliknya. Sehingga dari proses tersebut kita telah memberikan 

kontribusi kepada orang lain agar mereka bisa hidup dan beraktivitas 

dengan lebih mudah. Jadi, bekerja juga bisa kita golongkan sebagai 

yanan kita terhadap orang lain. 

 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia yang dibutuhkan oleh organisasi pada saat ini yaitu mereka yang 

ki kompetensi, mampu mendalami dan memaknai pekerjaan 
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secara baik dan benar serta menekuni pekerjaan sebagai sarana dalam 

mengimplementasikan visi misi dan nilai-nilai pribadi dari pegawai. 

 

2.1.2.4. Cara Menumbuhkan Etos Kerja 

Etos kerja dapat tumbuh pada individu, masyarakat maupun organisasi 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Khazanah (2005) terdapat 

cara-cara untuk menumbuhkan etos kerja diantaranya : 

1. Menumbuhkan sikap optimis 

• Mengembangkan semangat dalam diri 

• Memelihara sifat optimis yang telah dipunyai 

• Motivasi diri untuk kerja lebih maju 

2. Jadilah diri anda sendiri 

• Lepaskan impian 

• Raihlah cita-cita yang anda harapkan 

3. Keberanian untuk memulai 

• Jangan buang waktu dengan bermimpi 

• Jangan takut untuk gagal 

• Merubah kegagalan menjadi sukses 

4. Kerja dan waktu 

• Menghargai waktu (tidak akan pernah ada ulangan waktu) 

• Jangan cepat merasa puas 

5. Konsentrasikan diri pada pekerjaan 

• Latihan berkonsentrasi 

• Perlunya beristirahat 

6. Bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa cara menumbuhkan etos 

kerja itu adalah berawal pada diri sendiri yang mempunyai sikap optimis dalam 

melaksanakan tugas, percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, mempunyai 

keberanian untuk memulainya tanpa ragu-ragu, lakukan dengan serius dan focus 
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jangan buang waktu yang tidak berhubungan dengan tugas serta cara-cara 

pencapaian tujuan, dan yang terakhir adalah berkeyakinan bahwa semua yang kita 

kerjakan dan yang dihasilkan adalah karunia Tuhan. 

 

2.1.3. Produktivitas Kerja 

2.1.3.1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Sumber daya manusia merupakan elemen paling strategis dalam 

organisasi harus diakui dan diterima oleh manajemen. Dalam suatu organisasi 

mempunyai tujuan agar organisasi yang didirikan dapat terus berkembang dan 

bertahan dalam persaingan, maka organisasi mengupayakan agar produktivitas 

sumber daya yang dimiliki organisasi dapat terus meningkat. Karena peningkatan 

produktivitas kerja hanya dapat dilakukan oleh sumber daya manusia dan sumber 

daya manusia merupakan faktor penting dalam mengukur produktiivitas. Menurut 

Munchdarsyah Sinungan (2005:1) mendefinisikan produktivitas sikap mental 

patriotik yang memandang hari depan secara optimis. Sedamaryanti (2009:57) 

mengatakan produktivitas adalah: 

”Produktivitas adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

kekuatannya dan mewujudkan segenap potensi yang ada pada 

dirinya.” 

Pendapat lain dikemukakan oleh Tjutju dan Suwatno (2008:156) 

mengenai produktivitas sebagai berikut : 

“Produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil konkrit (produk) 

yang dihasilkan individu ataupun kelompok, selama satuan waktu 

tertentu dalam suatu proses kerja.” 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja 

merupakan perbandingan antara output dengan inputnya yang merupakan alat 

ukur kinerja pegawai dalam usaha pegawai agar produktivitas yang tinggi tercapai 

dalam suatu organisasi. Produktivitas pegawai dapat terlihat melalui tenaga kerja 

yang dicapai dalam jam kerja yang berkelanjutan dan harus lebih baik, lebih 
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efektif, lebih efisien, lebih berkualitas dan selalu lebih baik dikemudian hari 

dalam organisasi tersebut. 

 

2.1.3.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja  

Dalam era globalisasi saat ini masalah sumber daya manusia yang paling 

menonjol dalam sebuah organisasi adalah penurunan produktivitas kerja para 

pegawainya. Penurunan produktivitas sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

organisasi serta pertahanan organisasi tersebut. Menurut Tjutju dan Suwatno 

(2008:159) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yang 

dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

1. Faktor Internal 

a. Komitmen kuat terhadap visi dan misi institusional 

b. Struktur dan desain pekerjaan 

c. Motivasi, disiplin, dan etos kerja yang mendukung ketercapaian 

target 

d. Dukungan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas 

e. Kebijakan perusahaan yang bisa merangsang kreativitas dan 

inovasi 

f. Perlakuan menyenangkan yang bisa diberikan pimpinan dan / 

atau rekan kerja 

g. Praktek manajemen yang diterapkan pimpinan 

h. Lingkungan kerja yang ergonomis 

i. Kesesuaian antara tugas yang diemban dengan latar belakang 

pendidikan, pengalaman, minat, keahlian dan keterampilan yang 

dikuasai 

j. Komunikasi internal dan antar individu dalam membangun 

kerjasama.  

2. Faktor Eksternal 

a. Peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, dan situasi politis 
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b. Kemitraan (networking) yang dikembangkan 

c. Culture dan Mindset lingkungan di sekitar organisasi 

d. Dukungan masyarakat dan stakeholder secara keseluruhan 

e. Tingkat persaingan 

f. Dampak globalisasi. 

Gambar 2.3 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

 

Sumber : Menurut Tjutju  dan Suwanto 

 

Sedangkan menurut sedarmayanti (2009:72) faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja pegawai yaitu : 
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1. Sikap mental yang terdiri dari : 

a. Motivasi kerja 

b. Disiplin kerja 

c. Etika kerja 

2. Pendidikan  

Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi 

akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan 

akan arti pentingnya produktivitas. Pendidikan disini dapat berarti 

pendidikan formal maupun non formal. Tingginya kesadaran akan 

pentingnya produktivitas dapat mendorong pegawai yang  

bersangkutan melakukan tindakan yang produktif. 

3. Keterampilan  

Pada aspek tertentu apabila karyawan terampil, maka akan lebih 

mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik. 

Karyawan akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai 

kecakapan (ability) dan pengalaman (experience) yang cukup. 

4. Manajemen 

Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan sistem 

yang diterapkan oleh pemimpin untuk mengelola ataupun memimpin 

serta mengendalikan staf / bawahannya. Apabila manajemennya 

tepat maka akan menimbulkan semangat yang lebih tinggi sehingga 

dapat mendorong karyawan untuk melakukan tindakan yang 

produktif. 

5. Hubungan industrial pancasila (H.I.P) 

Dengan penerapan Hubungan Industrial Pancasila maka akan :  

a. Menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi 

kerja secara produktif sehingga produktivitas dapat 

meningkat. 

b. Menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis 

sehingga menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha 

meningkatkan produktivitas. 
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c. Menciptakan harkat dan martabat karyawan sehingga 

mendorong diwujudkannya jiwa yang berdedikasi dalam 

upaya peningkatkan produktivitas. 

6. Tingkat penghasilan 

Apabila tingkat penghasilan memadai, maka dapat menimbulkan 

konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan produktivitas. 

7. Gizi dan kesehatan 

Apabila karyawan dapat dipenuhi kebutuhan gizinya dan 

berbadan sehat, makan akan lebih kuat bekerja, apalagi bila 

mempunyai semangat yang tinggi maka akan dapat meningkatkan 

produktivitas kerjanya.  

8. Jaminan sosial  

Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada 

karyawannya dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan 

semangat kerja. Apabila jaminan sosial karyawan mencukupi maka 

akan dapat menimbulkan kesenangan bekerja, sehingga dapat 

mendorong pemanfaatan kemampuan yang dimiliki untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. 

9. Lingkungan dan iklim kerja 

Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong 

karyawan agar senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung 

jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik menuju kearah 

peningkatan produktivitas. 

10. Sarana produksi 

Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan 

produktivitas. Apabila sarana produksi yang digunakan tidak baik, 

kadang-kadang dapat menimbulkan pemborosan bahan yang dipakai. 

11. Teknologi 

Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju 

tingkatannya maka akan memungkinkan : 
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a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi. 

b. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu. 

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa 

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penerapan teknologi 

dapat mendukung peningkatan produktivitas. 

12. Kesempatan berprestasi  

Karyawan yang bekerja tentu mengharapkan peningkatan karir 

atau pengembangan potensi pribadi yang nantinya akan bermanfaat 

baik bagi dirinya maupun bagi organisasi. Apabila terbuka 

kesempatan untuk berprestasi, maka akan menimbulkan dorongan 

psikologis untuk meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi 

yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

Mengingat sangat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat capaian produktivitas kelembagaan, maka diperlukan 

penelitian dan pengkajian yang saksama tatkala dijumpai realita 

bahwa telah terjadi stagnasi ataupun penurunan produktivitas. 

Penelitian dapat difokuskan pada aspek sumber daya manusia, 

teknologi, manajemen, ataupun budaya organisasi. 

 

2.1.3.3. Pengukuran produktivitas 

Produktivitas dapat diukur dengan dua cara atau dua metoda yaitu 

dengan cara produktivitas fisik dan produktivitas nilai. Produktivitas fisik diukur 

dengan cara kuantitatif yaitu banyaknya keluaran (panjang, berat, lamanya waktu, 

jumlah). Sedangkan pengukuran produktivitas berdasarkan nilai yaitu dengan cara 

dasar-dasar nilai kemampuan, sikap, perilaku, motivasi serta komitmen pegawai 

terhadap tugas atau kerjaannya. Menurut Muchdarsyah  sinungan (2005:23) 

pengukuran produktivitas terdiri dari tiga perbedaan yaitu: 

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah 

pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya 
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mengetengahkan apakah meningkatkan atau berkurang serta 

tingkatannya. 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan 

pencapaian relative 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah 

yang terbaik untuk memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan. 

Untuk menyusun berbagai perbandingan  ini perlu  mempertimbangkan 

tingkat daftar susunan dan perbandingan     pengukuran produktivitas paling 

sedikit ada 2 jenis tingkat perbandingan yang berbeda, yakni produktivitas total 

dan produktivitas parsial. 

Total produktivitas   =  
����� ��	��
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Produktivitas Parsial  = 
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Menurut Husein Umar (2008:156), produktivitas tenaga kerja dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Produktivitas TK =   
������������� ������ �������� ���� �� !���� 

������ "� �#� $��!�
 

 

Selanjutnya, produktivitas kerja pegawai dapat diukur melalui 

pendekatan yang pada umumnya memperbandingkan antara output dan input. 

Gaspers (Tjuju & Suwatno, 2008:162) menuliskan pengukuran tersebut dalam 

bentuk persamaan sebagai berikut: 

 

Indeks produktivitas = 
%��&�� '���(���� )� '�(����(����

* &�� +������ ,��-�� .(���� ��
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Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 

masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang 

sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan semakin 

besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, tetapi semakin kecil 

masukan yang dapat dihemat, sehingga semakin rendah tingkat efisiensi. 

Pengertian efisiensi disini lebih berorientasi kepada masukan sedangkan masalah 

keluaran (output) kurang menjadi perhatian utama. 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi 

kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi 

perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun 

terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. 

Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah 

dipenuhi sebagai persyaratan, spesifikasi dan harapan. Kualitas dapat hanya 

berorientasi kepada masukan keluaran atau keduanya. Di samping itu, kualitas 

juga berkaitan dengan proses produksi yang akan berpengaruh pada kualitas hasil 

yang dicapai secara keseluruhan. 

Secara skematis keterkaitan antara efisiensi, efektivitas, kualitas dan 

produktivitas dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.4 

Keterkaitan efisiensi, efektivitas, kualitas dan produktivitas 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Muchdarsyah Sinungan (2005:23) 
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2.1.4. Pengaruh Etos Kerja  Terhadap Produktivitas  Kerja Pegawai  

Sumber daya manusia  merupakan kunci utama dalam suatu organisasi. 

Salah satu letak inti kunci sumber daya manusia dalam suatu organisasi yaitu 

kualitas sumber daya manusia yang di sebut disiplin. Menurut Schumacher 

dalam Jansen H. Sinamo (2005:7) disiplin diibaratkan gunung es yang saya 

rapatkan menjadi etos kerja maka tiga komponen sukses suatu organisasi dapat 

terlihat melalui : 

1. Pendidikan. 

 Dalam komponen ini termasuk segala jenis pengetahuan : ilmu, teori, 

prinsip, kaidah, pedoman, konsep, ide, gagasan, paradigma, dan kiat-

kiat teknis, baik yang diperoleh lewat pembelajaran formal maupun 

informal. 

2. Keterampilan organisasi 

 Dalam komponen ini termasuk semua jenis kemampuan mengelola 

organisasi seperti perencanaan, pengelolahan, control, koordinasi, 

pemecahan masalah, dan evaluasi. juga termasuk semua jenis talenta 

kepemimpinan seperti visionasi, pemberdayaan, komunikasi, 

inspirasi, dan motivasi. Pokoknya semua keterampilan organisasi 

yang umumnya berbasis pada ilmu manajemen dan organisasi. 

3. Etos kerja 

 Dalam komponen ini termasuk semua perilaku kerja yang positif 

seperti disiplin, kerja keras, ulet, hemat, jujur, ramah, loyal, kreatif, 

inovatif, imajinatif, antusias, dan sebagainya. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (gyongki Kovacs, 2009) 

membuktikan bahwa budaya kerja yang dimiliki suatu organisasi membentuk 

suatu etos kerja yang tercerminkan dalam perilaku perilaku individu pegawai 

sehingga semangat kerja serta produktivitasnya dapat meningkat. 

Etos kerja merupakan suatu bentuk pemahaman pegawai atau karyawan 

terhadap tugas dan pekerjaannya yang kemudian nilai-nilai kerja tersebut 

dilaksanakan dengan baik dan benar yang membentuk suatu perilaku kerja yang 
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baik dan benar sehingga menumbuhkan komitmen. Setelah terbentuk komitmen 

dan etos kerja yang baik dan dilakukan secara terus-menerus maka akan 

meningkatkan kinerja yang mengakibatkan produktivitas pegawai meningkat. 

  

 


