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LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen yang baik akan

memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan

manajemen, daya gna, dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat

ditingkatkan. Manajemen ini terdiri dari enam unsur yaitu :men, money, methode,

materials, machines, dan market. Manajemen berasal dari kata to manage yang

artinya mengatur. Didalamnya menjelaskan tentang apa yang diatur, siapa yang

mengatur, dan bagaimana mengaturnya. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif

dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert

(Delhi : Dorling Kindersley, 2009) manajemen adalah :

“proses planning, organizing, leading, dan controlling kerja-kerja para anggota

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang tersedia untuk

mencapai tujuan organisasi yang ada.”

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen

yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang

merupakan terjemahan dari man power management.Manusia selalu berperan aktif

dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia adalah faktor produksi

yang dapat mengelola faktor produksi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri



sehingga manusia menjadi perencana, pelaku, penentu, terwujudnya tujuan

organisasi.

Pengelolaan karyawan tidaklah mudah karena manusia memiliki perasaan,

pikiran, status, dan latar belakang yang berbeda-beda.Karyawan tidak dapat diatur

dan dikuasai sepenuhnya dengan mudah, berbeda dengan mesin, modal, gedung dan

lain-lain.Jelasnya manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja yang

dimiliki organisasi dengan sedemikian rupa sehingga dapat terwujud tujuan

organisasi, kepuasan karyawan, dan masyarakat.

Agar pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia ini lebih jelas maka

dibawah ini dikutip defenisi yang dikemukakan para ahli.

Menurut A. F. Stoner dalam Nabila (2013) manajemen Sumber Daya Manusia

adalah 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.

Menurut Marwansyah (2010:3) MSDM dapat diartikan sebagai

pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui

fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi,

pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir,

pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan

hubungan industrial.

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:7) MSDM mempunyai definisi sebagai

suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan,

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan

hubungan kerjadengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara terpadu.



Maka berdasarkan pengertian diatas dapat diuraikan fungsi-fungsi manajemen

yang terdiri dari :

A. Fungsi Managerial

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu untuk terwujudnya tujuan

perusahaan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian berarti menentukan pembagian tugas diantara seluruh pegawai

yang ada agar termotivasi dalam bekerja.

3. Directing (Pengarahan)

Pengarahan adalah kegiatan untuk mengarahkan semua karyawan agar mau

bekerjasama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapaina tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Controlling (Pengendalian)

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.Pengendalian

tersebut meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan

pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

B. Fungsi Operasional

5. Procurement (Pengadaan)

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi

untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.



6. Development (Pengembangan)

Pengembangan adalah proses peningkatan ketrampilan secara teknis, teoritis,

kontekstual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan

dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini

maupun masa depan.

7. Compensation (Kompensasi)

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung

(indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan

kepada perusahaan.

8. Integration (Pengintegrasian)

Fungsi ini mengintegrasikan karyawan baru dalam lingkungan yang relatif

baru.Integrasi ini merupakan usaha untuk menyelaraskan berbagai kepentingan

individu, kepentingan perusahaan, dan kepentingan masyarakat.

9. Maintenance (Pemeliharaan)

Pemeliharaan adala kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik,

mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai

pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang

berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal

dan eksternal konsistensi.

10. Separation (Pemberhentian)

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu

perusahaan.Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.Pelepasan

ini diatur oleh Undang-Undang no 12 Tahun 1964.

2.3 Pengertian Kepuasan Kerja

Dalam kehidupan perusahaan modern, kepuasan kerja sering dijadikan ukuran

tingkat kematangan perusahaan dan merupakan tanda bahwa perusahaan dikelola



dengan baik yang pada dasarnya adalah hasil manajemen yang efektif.Kepuasan kerja

mempunyai pengertian yang sulit untuk didefinisikan walaupun dengan istilah yang

paling sederhana.Namun beberapa ahli telah mencoba untuk mengemukakan

beberapa pengertian kepuasan kerja.Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara

(2009:117), Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaanya maupun dengan

kondisi dirinya.Kepuasan kerja mencerminkan perasaan orang terhadap pekerjaannya.

Masalah kepuasan kerja merupakan masalah yang cukup penting bagi

karyawan dan perusahaan.Bagi karyawan, kepuasan kerja memungkinkan timbulnya

peningkatan taraf hidup mereka.Sedangkan bagi perusahaan, kepuasan kerja dapat

meningkatkan produktivitas.Pada dasarnya kepuasan bersifat individu dan dinamis,

maka tingkat kepuasan kerja masing-masing karyawan berbeda-beda.Semakin banyak

aspek pekerjaannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan individu tersebut, maka

semakin tinggi tingkat kepuasan dirasakannya.

Pengertian yang menyatakan kepuasan kerja Menurut Edy Sutrisno (2010:74)

“suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja,

kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang

menyangkut faktor fisik dan psikologis .”

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa: pengertian kepuasan kerja adalah perasaan senang dan puas yang dialami

seseorang dalam melakukan pekerjaanya .

2.3.1 Teori Kepuasan Kerja

Menurut Veithzal Rivai (2009:856), ada tiga macam teori tentang kepuasan

kerja yang lazim dikenal, yaitu :

1. Teori Ketidaksetaraan (Discrepancy Theory)



Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara

sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga apabila

kepuasannya diperoleh melebihi yang diterimanya maka orang akan lebih puas

lagi, sehingga terdapat discrepancy tetapi merupakan discrepancy yang positif.

Sedangkan apabila yang diperolehnya lebih kecil daripada yang diharapkannya

maka akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri mereka (disrepancy negatif).

Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap

akan didapatkan dengan apa yang dicapai.

2. Teori Keadilan (Equity Theory)

Teori keadilan merinci kondisi–kondisi yang mendasari seseorang pekerja akan

menganggap adil dan masuk akal akan insentif dan keuntungan dalam

pekerjaannya. Meurut teori ini, kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja

ditentukan oleh adanya keadilanatau ketidakadilan dalam situasi tertentu. Adapun

komponen-komponen dari teori ini adalah :

a. Masukan (Input)

Masukan sesuatu yang bernilai yang diseimbangkan seseorang terhadap

pekerjaannya seperti pendidikan, pengalaman, keahlian, jumlah jam kerja dan

peralatan pribadi, persediaan perlengkapan-perlengkapan yang digunakan

dalam pekerjaan.

b. Keluaran (Outcomes)

Merupakan segala sesuatu yang diperoleh karyawan dari pekerjaannya seperti

gaji, tunjangan, status pengakuan, dan kesempatan berprestasi.

c. Orang Pembanding (Comparison Persons)

Yaitu kepada orang lain dengan siapa karyawan membandingkan rasio input-

outcomes yang dimilikinya, atau bisa pula dengan dirinya sendiri dimasa

lampau. Jadi berdasarkan teori ini setiap karyawan aakan membandingkan

rasio input-outcomes dirinya dengan rasio input-outcomes orang lain

(icomparison person). Bila perbandingan ini cukup adil (equity) maka ia akan



merasa puas bila perbandingan ini tidak seimbang tetapi menguntungkan

(over compensation equity) bias manimbulkan kepuasan tetapi bias pula tidak,

tetapi perbandingan itu tidak seimbang dan merugikan (under compensation

in equity) akan timbul ketidakpuasan.

3. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory)

Teori dikemukakan oleh Herzberg, yang menyatakan bahwa kepuasan kerja

dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Kepuasan dan

ketidakpuasan itu bukan satu variabel yang continue. Teori ini menunjukan

karakteristik pekerjaan menjadi 2 kelompok yaitu satisfieas atau motivator dan

dissatisfieas.Satisfieas adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai

sumber yang dibutuhkan. Kepuasan kerja yang terdiri dari : pekerjaan yang

menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk

memeperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor tersebut akan

menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu

mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatisfieas (Hegein Factor) adalah faktor-faktor

yang menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari gaji atau upah pengawasan,

hubungan antara pribadi, kondisi kerja dan status.

2.3.2 Indikator Kepuasan Kerja

Banyak orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan faktor utama

untuk timbulnya kepuasan kerja.Sampai taraf tertentu hal ini memang bisa diterima,

terutama dalam suatu negara yang sedang berkembang dimana uang merupakan

kebutuhan yang vital untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.Akan tetapi

kalau masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar gaji

atau upah ini tidak ataubukan faktor yang utama.Sesuai dengan tingkatan motivasi

manusia yang dikemukakan oleh Maslow maka upah atau gaji termasuk kebutuhan

dasar.

Menurut Robbins (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerjaa

dalah :



a. Kerja yang menantang

Karyawan akan merasa tertantang untuk bekerja lebih giat lagi apabila

diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang membuat dirinya

tertantang untuk menyelesaikannya, apabila karyawan dapat melakukan

pekerjaannya dengan baik, karyawan nantinya akan merasa puas dengan hasil

yang diperoleh.

b. Ganjaran yang pantas

Setiap prestasi yang dicapai oleh karyawan seharusnya dapat diberikan

imbalan yang sesuai dengan usahanya. Ganjaran yang diberikan akan dapat

memacu semangat mereka untuk bekerja lebih giat lagi.

c. Kondisi yang mendukung

Kondisi kerja yang sesuai dan nyaman bagi karyawan dapat membuat

karyawan merasa puas dan bersemangat dalam bekerja.Diharapakan perusahaan

dapat menciptakan situasi yang mendukung kondisi tersebut.

d. Rekan sekerja yang mendukung

Peran rekan sekerja dalam menciptakan kepuasan kerja sangatlah

penting.Hubungan yang harmonis perlu diciptakan agar tidak terjadi masalah

yang dapat mengurangi hubungan antar karyawan.

Seringkali cara yang ditempuh pihak manajemen untuk meningkatkan

produktivitas kerja karyawannya dengan cara menaikkan gaji atau upah kerja.

Menurut pendapat mereka gaji merupakan faktor utama untuk mencapai kepuasan

kerja. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah sebab dengan menaikkan gaji ia

akan dapat melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Tetapi kenyataan gaji yang

tinggi tidak selalu menjadi faktor utama untuk mencapai kepuasan kerja.Gaji hanya

memberikan kepuasan sementara karena keputusan terhadap gaji sangat dipengaruhi

oleh kebutuhan dan nilai orang yang bersangkutan.



Anwar Prabu Mangkunegara (2009:120) mengatakan bahwa ada dua faktor

yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:

a. Faktor Pegawai Yaitu, kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis

kelamin, kondisi fisik, pendididkan, pengalaman kerja, kepribadian, emosi, cara

berpikir, persepsi dan sikap kerja.

b. Faktor Pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi

jabatan, interaksi sosial dan hubungan kerja.

Menurut A. A Anwar Prabu Mangkunegara untuk mengukur kepuasan kerja

dapat digunakan digunakan skala indeksdeskripsi jabatan, skala kepuasan kerja

berdasarkan ekspresi wajah, dan kuesioner kepuasan kerja minnesota.

a. Pengukuran kepuasan kerja dengan skala indeks deskripsi jabatan Skala

pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendal dan Hulin pada tahun 1969.

Dalam penggunaanya, pegawai ditanyamengenai pekerjaan maupun jabatannya

yang dirasakan sangat baik dan sangat buruk, dalam skala mengukur sikap dari lima

area, yaitu kerja, pengawasan, upah, promosi, dan co-worker. Setiap pertanyaan

yang diajukan harus dijawaboleh pegawai dengan cara menandai jawaban ya, tidak,

atau tidak ada jawaban.

b. Pengukuran Kepuasan Kerja dengan Berdasarkan Ekspresi Wajah Mengukur

kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Kunin pada tahun 1955. Skala ini terdiri dari

seri gambar wajah-wajah orang mulai dari sangat gembira, gembira, netral,

cemberut, dan sangat cemberut.Pegawai diminta untuk memilih ekspresi wajah yang

sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan pada saat itu.

c. Pengukuran Kepuasan Kerja dengan Kuesioner Minnesota Pengukuran kepuasan

kerja ini dikembangkan oleh Weiss, Dawis, dan England pada tahun 1967. Skala ini

terdiri dari pekerjaan yang dirasakan sangat tidak puas, tidak puas, netral,



memuaskan, dan sangat memuaskan.Pegawai diminta memilih satu alternatif

jawabanyang sesuai dengan kondisi pekerjaannya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Edy Sutrisno (2010;80) yaitu :

1. Faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan

karyawan, yang meliputi minat, keterampilan kerja, sikap kerja,bakat dan

keterampilan.

2. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik

antara sesama karyawan dengan atasannya atau dengan karyawan yang berbeda

jenis pekerjaannya.

3. Faktor Fisik Financial, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, waktu kerja

dan istirahat, perlengkapan kerja , keadaan ruang, suhu, penerangan, pertukaran

udara, kondisi kesehatan karyawan, umur dan sebagainya.

4. Faktor Finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta

kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial,

macam-macam tunjangan, fasilitas-fasilitas promosi, dan sebagainya.

2.4 Pengertian Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja merupakan masalah yang sangat penting bagi perencanaan

pengembangan suatu perusahaan pada khususnya.Sementara itu tenaga kerja

mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas suatu

perusahaan.Untuk itu perusahaan harus memperhatikan tenaga kerjanya agar supaya

mencapai tingkat produktivitas kerja sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan tentu ingin memperoleh hasil

yang optimal yang dapat dipersembahkan karyawan dengan memanfaatkan segala



potensi yang ada.Hal ini sangat erat kaitannya dengan produktivitas kerja karyawan.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya produktivitas kerja pada umumnya dengan cara

membandingkan antara barang yang dihasilkan dengan input yang dibutuhkan untuk

menghasilkannya atau membandingkan barang dengan faktor produksi.

Menurut Hasibuan (2009:125) “Produktivitas mengandung sikap mental

yang selalu berpandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin

dan esok lebih baik dari hari ini”.

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran

(barang dan jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang).Produktivitas adalah

ukuran efisiensi produktif.Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan

masukan.Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur

dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai (Sutrisno, 2009).

Menurut L. Greenberg dalam Sinungan (2009) Produktivitas adalah sebagai

perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas

masukan selama periode tersebut. Selanjutnya menurut Sinungan (2009)

menjelaskan mengenai produktivitas sebagai berikut:

a. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil.

b. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan

dalam satu satuan (unit) umum.

2.4.1 Konsep Produktivitas Secara Umum

Pada hakikatnya, melalui produktivitas manajemen dan para penentu

kebijakan mengarahkan efektivitas dan pelaksanaan organisasi perseorangan secara

menyeluruh, yang mencakup sedikit gambaran jelas seperti tidak adanya rintangan

dan kesulitan tingkatan dalam pembalikan, ketidakhadiran dan kepuasan

langganan.Dengan dikemukakannya konsepsi produktivitas yang lebih luas ini maka

dapatlah dipahami bahwa para pembuat kebijaksanaan mengetahui batas antara

pekerja, kepuasan para langganan dan produktivitas.



Menurut As’ad (2009:14-15) konsep produktivitas dikaitkan dengan

efektivitas yaitu :

a. Berkaitan antara teori-teori organisasi yang modern maupun klasik tentang

output dan input

b. Menganggap efektivitas sebagai perbandingan/tingkatannya dimana sasaran

yang dikemukakannya dapat dianggap tercapai.

c. Efektivitas eksternal atau perbandingan antara evaluasi lingkungan satu unit

output dan evaluasi satu unit input.

d. Kemampuan sistem untuk tetap berlangsung beradaptasi dan berkembang

tanpa memperdulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.

Menurut Sinungan (2009) dalam berbagai referensi terdapat banyak sekali

pengertian mengenai produktivitas, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah Ratio

daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan produksi

yang digunakan (input).

b. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan

hari esok lebih baik daripada hari ini.

c. Produktivitas merupakan interaksi secara terpadu secara serasi dari tiga faktor

esensial yakni : investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta

riset; manajemen; dan tenaga kerja.

Dalam doktrin pada Konferensi Oslo dalam As’ad (2009:17) tercantum

definisi umum produktivitas semesta, yaitu : “Produktivitas adalah suatu konsep

yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan



jasa untuk lebih banyak manusia, dengan menggunakan sumber-sumber riil yang

semakin sedikit.”

Dengan mendasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan

bahwa produktivitas tenaga kerja bagian produksi merupakan pendekatan

interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi

penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber secara efisien dan

tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan

pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan, barang

modal teknologi, manajemen, informasi, energi dan sumber-sumber lain menuju

kepada pengembangan dan peningkatan standar hidup untuk seluruh masyarakat,

melalui konsep produktivitas semesta total.

Jadi definisi produktivitas bukanlah hanya satu masalah teknis maupun

manjerial tetapi merupakan suatu masalah yang kompleks, merupakan maslah yang

berkaitan dengan badan-badan pemerintahan, serikat buruh dan lembaga-lembaga

sosial lainnya, yang semakin berbeda tujuannya akan semakin berbeda pula definisi

produktivitasnya.

2.4.2 Indikator Produktivitas Kerja

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja baik yang

berhubungan dengan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan

perusahaan dan kebijaksanaan pemerintah secara keseluruhan.

Menurut Hasibuan (2009;94), faktor-faktor yang mempengaruhi

produktivitas kerja karyawan adalah sebagai berikut :

a. Perbaikan terus menerus, yaitu upaya peningkatan produktifitas kerja salah satu

implementasinya ialah bahwa seluruh komponen harus melakukan perbaikan

secara terus menerus.



b. Peningkatan hasil mutu pekerjaan. Peningkatan hasil mutu pekerjaan

dilaksanakan oleh semua komponen dalam organisasi.

c. Pemberdayaan sumber daya manusia. Memberdayakan sumber daya manusia

mengandung kiat untuk : (a) mengakui harkat dan martabat manusia sebagai

makhluk yang mulia, mempunyai harga diri, daya nalar, memiliki kebebasan

memilih, akal, perasaan dan berbagai kebutuhan yang beraneka ragam; (b)

manusia memiliki hak-hak asasi dan tidak ada manusia lain(manajemen) yang

dibenarkan melanggar hak tesebut; (c) penerapan gaya manajemen yang

partisipatif melalui proses berdemokrasi dalam kehidupan berorganisasi.

d. Kondisi fisik tempat bekerja yang menyenangkan. Kondisi fisik tempat yang

menyenangkan memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan

produktivitas kerja.

e. Umpan balik. Pelaksanaan tugas dan karier karyawan tidak dapat dipisahkan dari

penciptaan, pemeliharaan, dan penerapan sistem umpan balik yang objektif,

rasional, baku, dan validitas yang tinggi.

Tiap faktor dapat saling berpengaruh dan dapat mempengaruhi peningkatan

produktivitas baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Menurut Simanjuntak, ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi

produktivitas kerja karyawan, yaitu :(Sutrisno,2009)

1) Pelatihan

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan

dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja.Untuk itu latihan kerja

diperlukan bukan hanya sebagai pelengkap tetapi sekaligus untuk memberikan

dasar-dasar pengetahuan.Karena dengan latihan karyawan belajar untuk

mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, serta dapat memperkecil dan

meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Stoner (1991),

mengemukakan bahwa peningkatan produktivitas bukan pada pemutakhiran



peralatan, akan tetapi pada pengembangan karyawan yang paling utama. Dari hasil

penelitian beliau menyebutkan 75% peningkatan produktivitas justru dihasilkan

oleh perbaikan pelatihan dan pengetahuan kerja, kesehatan dan alokasi tugas.

2) Mental dan kemampuan fisik karyawan

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk

menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental karyawan

mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas kerja karyawan.

3) Hubungan antara atasan dan bawahan

Hubungan atasan dengan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang akan

dilakukan sehari-hai. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana

bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan.Sikap yang saling jalin-

menjalintelah mampu meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Dengan

demikian, jika karyawan diperlakukan secara baik, maka karyawan tersebut akan

berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga akan berpengaruh

pada tingkat produktivitas kerja.

Namun Muchdarsyah Sinungan (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi

peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah: (1) kuantitas, (2) tingkat keahlian,

(3) latar belakang budaya dan pendidikan, (4) kemampuan dan sikap, (5) minat, (6)

struktur pekerjaan yang dikaitkan dengan keahlian, umur, jenis kelamin dan

angkatan kerja.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas

kerja dipengaruhi berbagai faktor diantaranya sikap kerja yang didalamnya

terkandung kepuasan kerja.Kepuasan kerja dapat memotivasi kerja pegawai dan

berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja pegawai.

Dan dari beberapa penjelasan diatas yang dapat dijadikan indikator menurut

Sondang P. Siagian (2002:30-34) dalam penelitian ini adalah :



1. Kualitas hasil kerja karyawan, adalah kapasitas kerja dari karyawan yang

diharapkan oleh perusahaan yang meliputi kemampuan karyawan dalam

menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai tidaknya hsil kerja dengan standar yang

berlaku di perusahaan. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan

tugasnya merupakan faktor yang sangat perlu agar diperoleh hasil yang

diharapkan.

2. Kuantitas hasil kerja karyawan, adalah kemampuan karyawan dalam memenuhi

standar perusahaan dalam bentuk jumlah barang yang dihasilkan.

3. Waktu dan kecepatan kerja karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kecepatan kerja karyawan adalah suatu taraf pemahaman dalam melaksanakan

tugasnya serta mengetahui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.Sedangkan

ketepatan waktu yang digunakan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang

dibebankan dapat mempengaruhi produktifitas kerja.

2.5 Pengaruh Antara Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas Kerja

Pribadi yang produktif akan lebih kreatif dengan dunia sekitarnya dengan cara

menciptakan suatu karya melalui kemampuan dan menggunakan pikiran serta

perasaannya sehingga dapat lebih inovatif dalam penempatan masalah, terbuka

terhadap suatu pengalaman baru ditandai dengan spontanitas, fleksibilitas dan

kompleksitas dengan tujuan untuk meningkatkan kreatifitas.

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan kinerja yang

baik pula dan pada gilirannya akan mengakibatkan kinerja perusahaan secara

keseluruhan baik pula. Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan organisasi

adalah terciptanya kepuasan kerja pegawai.

Kondisi kerja yang baik adalah bilamana kepuasan kerja pegawai yang terjadi

diikuti dengan produktivitas yang tinggi pula, karena sesuai dengan berbagai fakta

bahwa tidak semua pegawai dengan kepuaan kerja yang tinggi akan menghasilkan

produktivitas kerja yang tinggi pula namun bisa juga terjadi sebaliknya.

Tinggi rendahnya tingkat produktivitas sangat erat hubungannya dengan

kepuasan kerja, seseorang dikatakan puas bekerja dapat dilihat dari kegiatan sehari-



hari dalam menyelesaikan pekerjaannya, misalnya karyawan semangat bekerja,

tidak ingin pindah ke perusahaan lain, dan yang paling penting adalah pekerjaan

mereka tidak akan terbengkalai.

Tingkat produktivitas seseorang akan muncul dengan sendirinya apabila

keinginan-keinginan dalam hati mereka dapat terpenuhi dan ini harus disadari oleh

perusahaan tempat karyawan bekerja. Perusahaan harus memikirkan karyawan yang

sedang tidak produktif atau tidak produktif dan memikirkan jalan bagaimana

mengatasi kejenuhan karyawan  atau ketidakpuasan karyawan tersebut agar kembali

bekerja dengan semangat dan mempertahankan loyalitas karyawan tersebut.

Menurut Robbins (2009)pandangan mengenai hubungan antara kepuasan

kerja dengan produktivitas didasarkan pada suatu asumsi bahwa karyawan yang

merasa dirinya bahagia adalah karyawan yang produktif.

Kepuasan kerja yang tinggi akan meningkatkan komitmen terhadap

organisasi, yakni produktivitas kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Edy

Sutrisno(2009:100) bahwa “bila seseorang pekerja atau karyawan merasakan

kepuasan dalam bekerja, maka akan menimbulkan semangat dan gairah dalam

bekerja dengan demikian akan terjadi peningkatan produktivitas”.

Penelitian Parker dan Kleemeir yang dikutip Dwi Marayani

(2009:369)berpendapat :

“Kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas kerja dan profitabilitas.Produktivitas

dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepuasan kerja, karena kepuasan kerja

memberikan semangat pada para pekerja untuk meningkatkan produktivitas.”

Dari pernyataan diatas terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara kepuasan

kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Karyawan yang memiliki tingkat

kepuasan yang baik akan mencurahkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan,

tenaga dan waktunya untuk perusahaan.



Gambar 2.1 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas

Faktor Kepuasan Kerja :

1. Upah

2. Pekerjaan

3. Kesempatan Promosi

4. Penyelia (supervisor)

5. Rekan Sekerja

Produktivitas Kerja :
1. Kualitas hasil kerja
karyawan

2. Kuantitas hasil kerja
karyawan

3. Waktu dan kecepatan
kerja karyawan untuk
menyelesaikan pekerjaan

Hasil Kerja


