
 10 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Defenisi Sumber Daya Manusia  

Manajemen Sumber Daya Manusia  adalah suatu bidang manajemen 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. 

Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. 

Dengan demikian, fokus yang dipelajari  manajemen hanyalah masalah yang 

berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.  

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan 

meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya.  Alat-alat yang 

canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika 

peran aktif karyawan tidak di ikut sertakan.  

Menurut Hasibuan (2009) menyatakan bahwa “ manajmen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat.    

2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Fungsi manajamen sumber daya manusia meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pegintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 

1. Perencanaan 
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Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian.   

2. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi . 

3. Pengarahan  

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

4. Pengendalian. 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.  

5. Pengadaan  

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan  

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoris, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
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7. Kompensasi  

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, 

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. 

8. Pengintegrasian  

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan 

saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama 

sampai pansiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi msdm yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran 

untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan atau norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian  

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, kontrak 

kerja berakhir, pansiun, dan sebab-sebab lainnya.  
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2.3 Produktivitas  

2.3.1 Pengertian Produktivitas  

 Menurut Yuniarsih (2013) produktivitas diartikan sebagai hal kongkrit 

(output) yang dihasilkan oleh individu ataupun kelompok, selama satuan waktu 

tertentu dalam suatu proses kerja.  

 Menurut Sedarmayanti (2009) mengemukakan bahwa produktivitas kerja 

adalah bagaimana menghasilkan atau menigkatkan hasil barang dan jasa setinggi 

mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.   

 Menurut (Bleacher dalam Wibowo (2011) produktivitas diartikan sebagai 

hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan 

masukkan yang sebenarnya. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkat efisiensi 

dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Peningkatan produktivitas 

dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan menghasilkan 

lebih banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkatan masukan yan 

sumber daya tertentu.  

 Menurut Ardana dkk (2012) dari sudut philosofi produktivias adalah 

suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa untuk 

kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik  dari 

hari ini. Dari sudut teknis produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang 

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan (input). Dari 

sudut ukuran tingkat dan efektivias dari setiap sumber yan digunakan selama 

produksi berlangsung. Produktivitas dikatakan sebagai perbandingan efektivitas 
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menghasilkan keluaran (output) dengan efisiensi penggunaan sumber-sember 

masukan (input).  

 Dari pengertian diatas secara umum produktivitas dapat dikatakan sebagai 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan daya atau faktor 

produksi yang dipergunakan.  

2.3.2  Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas  

 Menurut Sutrisno (2011) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas, yaitu:  

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 saja sebagai pelengkap akan 

tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan.  

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 sangat erat dengan produktivitas 

kerja karyawan. 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan.  

Hubungan atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, 

sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentu tujuan. Sikap yang 

saling jalin-menjalin telah mampu meningkatkan produktivitas karyawan 

dalam bekerja.  
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Menurut Yuniarsih (2013) faktor yang mempengaruhi produktivitas dapat 

dikelompokkan menjadi dua:  

a. Faktor internal  

1. Komitmen yang kuat terhadap visi dan misi institusional  

2. Struktur dan desain pekerjaan  

3. Motivasi, disiplin, dan etos kerja mendukung ketercapaian target 

4. Dukungan sumber daya  

5. Kebijakan perusahaan  

6. Perlakuan pemimpin dan rekan kerja 

7. Praktik manajemen yang diteraapkan pimpinan  

8. Lingkungan kerja  

9. Kesesuaian tugas yang diemban 

10. Komunikasi intern dan antar individu dalam membangun kerja sama 

b. Faktor Eksternal  

1. Perlakuan perundangan, kebijakan pemerintah, dan situasi politis  

2. Kemitraan yang (networking) yang dikembangkan  

3. Kultur (budaya) dan mindset lingkungan disekitar organisasi  

4. Tingkat persaingan  

5. Dampak globaisasi  

Motivasi merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan 

produktivitas kerja, sementara pencapaian produktivitas kerja salah satu 

diantaranya dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Sedangkan menurut Balai 

Pengembangan Produktivitas Daerah (dalam Umar:2001), produktivitas kerja 

diantaranya ditentukan oleh motivasi dan budaya kerja. Dengan demikian ketiga 

faktor diatas memiliki keterkaitan yang satu sama lain, yang disimpulkan bahwa 
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faktor motivasi dan budaya organisasi merupakan faktor yang menentukan 

produktivitas kerja karyawan Prayogo (2016). 

2.3.3 Pengukuran Produktivitas  

Berdasarkan pengukuran produktivitas tersebut, maka produktivitas di 

katakan meningkat apabila Marnis (2011): 

1. Meningkatkan output dengan input yang sama 

2. Mengurangi input dengan memelihara/mempertahankan output yang 

sama 

3. Meningkatkan output dan menurunkan input untuk mengubah 

perbandingan dengan menguntungkan. 

2.3.4 Indikator Produktivitas  

 Menurut Sutrisno (2009) Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan 

suatu indikator, sebagai berikut:  

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang 

karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka.  

2. Meningkatkan hasil yang dicapai  

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah 

satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang 

menikmati hasil pekerjan maupun yang menikmati hasil pekerjaan 

tersebut.  
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3. Semangat kerja  

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini 

dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari 

kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

4. Pengembangan diri  

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dlakukan dengan melihat dan harapan dengan 

apa yang akan dihadapi 

5. Mutu  

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari  yang telah lalu. 

Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja 

seorang pegawai.  

6. Efisiensi  

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas 

yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

2.4 Budaya Organisasi  

2.4.1 Pengertian Budaya Organisasi   

 Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-

nilai(values), keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi (assumptions) atau 

norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota 

suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah 

organisasinya (Sutrisno:2011). 

 Menurut Robbin dalam Sopiah (2008) menyatakan budaya organisasi 

antara lain:  
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1. Nilai-nilai yang didukung oleh organisasi. 

2. Falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan 

pelanggan.  

3. Cara pekerjaan itu dalakukan di tempat itu 

4. Asumsi dan kepercayaan yang terdapat pada anggota organisasi 

 Menurut Robbins (2008) mendefinisikan budaya organisasi 

(organizational culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut.  

 Budaya organisasi itu sendiri merupakan pola asumsi dasar yang 

ditemukan dan dikembangkan oleh sekelompok orang selagi mereka belajar untuk 

menyelesaikan problem-problem, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, 

dan berintegrasi dengan lingkungan internal Schein dalam Wirawan (2008). 

 Menurut Schein dalam Tika (2010) budaya organisasi adalah suatu pola 

asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok 

tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan 

integrasi internal  yang resmi dan terlaksana dengan baik dan oleh karena itu 

diajarkan/diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat 

memahami, memikirkan, dan merasakan terkait dengan masalah tersebut.  

2.4.2  Peran Budaya Organisasi  

 Budaya kerja dalam perusahaan mempunyai peran besar dalam upaya 

mencapai tujuan perusahaan (Wirawan: 2008). Adapun peran tersebut adalah:  

1. Identitas anggota, budaya perusahaan yang ada diperusahaan lain, budaya 

perusahaan menunjukkan identitas anggota sebuah perusahaan. 
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2. Menyatukan perusahaan, budaya perusahaan merupakan lem normatif 

yang merekatkan  unsur-unsur yang ada dalam perusahaan menjadi satu.  

3. Reduksi konflik, isi budaya mengembangkan kohesi sosial antara anggota 

perusahaan yang mempunyai latar belakang berbeda. Pola pikir, asumsi 

dan filsafat organisasi yang sama memperkecil perbedaan dan terjadinya 

konflik diantara anggota organisasi.  

4. Komitmen pada perusahaan dan kelompok, budaya bukan hanya 

mempersatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota perusahaan 

kepada perusahaannya dan kelompok kerjanya.  

5. Reduksi ketidakpastian, dalam mencapai tujuan, pekerja dan perusahaan 

menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan. Budaya 

organisasi menentukan kemana arah, apa yang akan dicapai dan 

bagaimana mencapainya.  

6. Menciptakan konsistensi , budaya perusahaan menciptakan konsistensi 

berpikir, berprilaku dan merespon lingkungan organisasi.  

7. Motivasi, budaya merupakan energi sosial yang membuat anggota 

perusahaan untuk bertindak, budaya perusahaan memotivasi anggota 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

8. Kinerja perusahaan, dengan budaya yang kondusif perusahaan 

menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja yang tinggi 

yang dapat ,meningkatkan produktivitas kerja.  

9. Keselamatan kerja, untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja 

keselamatan kerja perlu di perhatikan.  

10. Sumber keunggulan kompetitif, budaya kerja yang kuat dalam sebuah 

perusahan mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitasdan efisiensi 

serta menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan 

perusahaan dalam pasar persaingan.  
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2.4.3  Fungsi Budaya Organisasi   

 Menurut Sutrisno (2011) dari sisi fungsi budaya orgnaisasi mempunyai 

beberapa fungsi. Pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu 

berarti bahwa budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara suatu 

organisasi dengan yang lain. Kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa 

identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi 

mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari 

pada dari pada kepentingan diri individual. Keempat, budaya organaisasi itu 

meningkatkan kemantapan sistem sosial.  

Budaya menjalankan sebuah fungsi didalam organisasi,yaitu:  

1. Budaya mempunyai peran tapal batas. 

2. Budaya mempunyai rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. 

3. Budaya mempermudah komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari 

kepentingan diri pribadi seseorang. 

4. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

5. Mekanisme pembuatan makna dan mekanisme pengendali yang memandu 

dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.  

 Menurut Tika (2010) bahwa fungsi utama budaya organisasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok 

lain.  

Batas pembeda ini karena adanya identitas tertentu yang dimiliki oleh 

suatu organisasi atau kelompok yang tidak dimiliki organisasi atau 

kelompok lain.  
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b. Sebagai perakat bagi karyawan dalam suatu organisasi.  

Hal ini merupakan bagian dari komitmen kolektif dari karyawan. Mereka 

bangga sebagai seorang pegawai/karyawan suatu organisasi/perusahaan.  

c. Mempromosikan stabilitas sistem sosial.  

Hal ini menggambarkan dimana lingkungan kerja dirasakan positif, 

mendukung, dan konflik serta perubahan diatur secara aktif. 

d. Sebagai mekanisme kontrol dalam memadu dan membentuk sikap serta 

perilaku karyawan.  

e. Sebagai integrator  

Budaya organisasi dapat dijadikan sebagai integrator karena adanya sub-

sub budaya organisasi baru.  

f. Membentuk perilaku bagi para karyawan 

Fungsi seperti ini dimaksudkan agar para karyawan dapat memahami 

bagaimana mencapai tujuan organisasi.  

g. Sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi.  

Masalah utama yang sering yang dihadapi organisasi adalah masalah 

adaptasi terhadap lingkungan eksternal dan masalah integrasi internal.  

h. Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan 

Fungsi budaya organisasi sebagai acuan untuk menyusun perencanaan 

pemasaran, segmentasi pasar, penentuan positioning yang akan dikuasi 

perusahaan tersebut.  

i. Sebagai alat komunikasi 

Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antara atasan 

dan bawahan atau sebaliknya, serta antar anggota organisasi.  

j. Sebagai penghambatan berinovasi  
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Budaya organisasi dapat juga sebagai penghambat dalam berinovasi. Hal 

ini tejadi apabila budaya organisasi tidak mampu mengatasi masalah-

masalah yang menyangkut lingkungan eksternal dan dan integrasi internal. 

2.4.4  Indikator Budaya Organisasi     

 Wirawan (2007) mengemukakan indikator budaya organisasi sebagai 

berikut:   

a. Pelaksanaan norma   

Norma adalah peraturan perilaku yang menentukan respon karyawan atau 

pegawai mengenai apa yang dianggap tepat dan tidak tepat didalam situasi 

tertentu. Norma organisasi dikembangkan dalam waktu lama oleh pendiri 

dan anggota organisasi. Norma organisasi sangat penting karena mengatur 

perilaku anggota organisasi, sehingga perilaku anggota organisasi dapat 

diramalkan dan dikontrol. 

b. Pelaksanaan nilai-nilai 

Nilai-nilai merupakan pedoman atau kepercayaan yang dipergunakan oleh 

orang atau organisasi untuk bersikap jika berhadapan dengan situasi yang 

harus membuat pilihan nilai-nilai berhubungan erat dengan moral dan 

kode etik yang menentukan apa yang harus dilakukan. Individu dan 

organisasi harus mempunyai nilai kejujuran, integritas dan keterbukaan. 

c. Kepercayaan dan filsafat   

Kepercayaan organisasi berhubungan dengan apa yang menurut organisasi 

dianggap benar dan tidak benar. Kepercayaan melukiskan karakteristik 

moral organisasi atau kode etik organisasi, misalnya memberikan upah 

minimum sesuai dengan kebutuhan layak kan meningkatkan motivasi 

karyawan atau pegawai. Filsafat adalah pendapat organisasi mengenai 
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hakikat  atau esensi sesuatu misalnya perusahaan mempunyai pendapat 

yang berbeda mengenai esensi sumber daya manusia, sejumlah perusahaan 

menganggap sumber daya manusia merupakan bagian dari alat  produksi, 

oleh karena itu mereka memerlukan tenaga kerja dengan kualitas tinggi 

dan tidak mengadakan pelatihan untuk meninggkatkan kompetensi 

mereka. 

d. Pelaksanaan kode etik 

 Kode etik adalah kumpulan kebiasaan baik suatu masyarakat yang 

diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Fungsi dari kode etik adalah 

pedoman perilaku bagi anggota organisasi   

e. Pelaksanaan seremoni  

Seremoni merupakan peranan budaya organisasi atau tindakan kolektif  

pemujaan budaya yang dilakukan secara turun menurun mengingatkan dan 

memperkuat nilai-nilai budaya. 

f. Sejarah organisasi    

 Budaya organisasi dikembangkan dengan waktu yang lama yaitu 

sepanjang sejarah organisasi dan merupakan produk dari sejarah 

organisasi. 

2.5 Motivasi  

2.5.1 Pengertian Motivasi   

Menurut Ardana dkk (2012) motivasi adalah kekuatan yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau tidak pada hakikatnya ada secara 

internal dan eksternal yang dapat positif atau negatif untuk mengarahkannya 

sangat bergantung kepada ketangguhan sang manajer. Sedangkan motivsi kerja 
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adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau pendorong 

semangat kerja.  

 Menurut Hasibuan (2010) motivasi mempersoalkan bagaimana caranya 

mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif 

berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.   

 Menurut Mangkunegara (2009) motivasi merupakan kondisi atau energi 

yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai 

tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif 

terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai 

kinerjanya maksimal. 

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi  

 Menurut Sutrisno (2009) motivasi sebagai proses psikologis dalam diri 

seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat 

dibedakan atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan. 

1. Faktor ekstern  

Faktor yang dapt mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang 

antara lain:  

1. Keinginan untuk dapat hidup  

2. Keinginan untuk dapat memiliki  

3. Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

4. Keinginan untuk memperoleh pengakuana 

5. Keinginan untuk berkuasa 

2. Faktor Ekstern  

Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam dalam melemahkan 

motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu adalah: 
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1. Kondisi lingkungan kerja  

2. Kompensasi yang memadai 

3. Supervisi yang baik  

4. Adanya jaminan pekerjaan  

5. Status dan tanggung jawab  

6. Peraturan yang fleksibel.    

2.5.3 Jenis-jenis Motivasi  

 Seorang pemimpin dalam memotivasi bawahan menggunakan jenis 

motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang 

dihadapi saat itu.  

 Menurut Hasibuan (2009) Menyatakan bahwa ada dua jenis motivasi 

sebagai berikut:  

1. Motivasi positif 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan 

motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena 

manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja.  

2. Motivasi negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar 

mereka akan mendapatkan hukuman.  

2.5.4  Teori-Teori Motivasi  

1. Teori Kepuasan  

1. Abraham H. Maslow Dengan Teori Hirarki 
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 Dasar teori kebutuhan:  

a. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan, ia selalu 

menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus menerus dan hanya akan 

berhenti bila akhir hayatnya tiba.  

b. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator bagi 

pelakunya, hanya keebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi 

motivator.  

c. Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang/ hirarki, yakni:  

1. Kebutuhan fisik dan biologis. 

Yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup yang termasuk kedalam 

kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, minum, perumahan, udara dan 

sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhana ini merangsang 

seseorang berperilau atau bekerja giat. 

2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. 

Adalah kebutuhan akan kebebabsan dari ancaman yakni merasa aman dari 

ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk. Pertama, kebutuhan akan 

keamanan jiwa terutama keamanan jiwa ditempat pekerjaan pada saat 

mengerjakan pekerjaan diwaktu jam-jam kerja. Kedua,kebutuhan akan 

keamanan harta ditempat pekerjaan pada waktu jam-jam kerja. 

3. Kebutuhan sosial. 

Adala kebutuhan sosial, teman, afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, 

serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerjaan dan masyarakat 
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dilingkungannya. Pada dasarnya manusia normal tidak akan mau hidup 

menyendiri seorang diri di tempat terpencil.  

4. Kebutuhan akan penghargaan atau prestasi 

Adalah kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta 

penghargaan prestasi dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. 

Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya 

demikian.  

5. Aktualisasi diri  

Adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan 

kemammpuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi 

kerja yang sangat memuaskan/ luar biasa. Kebutuhan ini merupakan 

realisasi lengkap potensi seseorang secara penuh Hasibuan (2010). 

2. David McClelland dengan Teori Motivasi Prestasi  

Menurut teori ini, ada tiga komponen dasar yang dapat digunakan untuk 

memotivasi orang bekerja yaitu kebutuhan akan: 

a. Need for achievement  

Merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur 

berdasarkan standar lesempurnaan dalam diri seseorang. Kebutuhan 

ini, berhubungan erat dengan pekerjaan dan mengarahkan tingkah laku 

pada usaha untuk mencapai  prertasi tertentu.  

b. Need for affiliation  

Merupakan kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam 

hubungannya dengan orng lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah 

laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain.  

c. Need for power 
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Kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi terhadap orang lain. 

Kebutuhan ini, meyebabkan  orang yang bersangkutan tidak atau 

kurang memedulikan perasaan orang lain. 

3. Frederick Hezberg Dengan Teori Model Dan Faktor  

Menurut teori pemliharaan motivasi ini ada dua faktor yang 

mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu:  

a. Faktor pemeliharaan (maintenance factor) 

Fator pemeliharaan, juga disebut hygiene factor, merupakan faktor 

yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara 

keberadaan karyawan sebagai manusia, ketentraman dan kesehatan.   

b. Faktor motivasi (motivation factor) 

Faktor pemuas yang disebut juga motivator, merupakan faktor 

pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri 

orang yang yang bersangkutan (intrinsik). 

4. Clayton P. Alderfer dengan Teori ERG 

Teori ini merupakan modifikasi dari teori hierarki kebutuhan Maslow. 

Dimaksudkan untuk memperbaiki beberapa kelemahan teori Maslow. 

Dalam modifikasi ini memanfaatkan kelima tingkat kebutuhan Maslow 

menjadi tiga macam kebutuhan saja. Untuk setiap orang perlu memenuhi 

tiga kebutuhan tersebut dengan sebaik-baiknya.  

a. Existance (keberadaan) 

b. Relatedness (kekerabatan) 

c. Growth (pertumbuhan) 

5. Douglas Mc Gregor dengan Teori X dan Y  

Mengungkapkan dua cara yang dapat dilakukan dalam mendalami perilaku 

manusia, yang terkandung dalam teori X (teori konvensional) dan teori Y 

(teori potensial) . 
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2. Teori Motivasi Proses  

 Teori-teori proses memusatkan perhatiannya pada bagaimana motivasi 

terjadi. Dengan kata lain, teori proses pada dasarnya berusaha menjawab 

pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara dan menghentikan 

perilaku individu agar setiap individu bekerja giat sesuai dengan keinginan 

manajer. Teori ini merupakan proses sebab dan akibat bagaimana sseorang 

bekerja serta hasil yang diperolehnya.  

 Ada 3 teori motivasi proses yang lazim dikenal, yaitu teori harapan, 

keadilan dan pengukuhan.  

1. Teori Harapan (Expectacy Theory) 

Teori harapan, menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang 

bekerja giat dalam melaksanakan pekerjaannya bergantung pada hubungan 

timbal balik antara apa yang ia inginkan dengan kebutuhan dari hasil 

pekerjaan itu.   

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori ini menekankan bahwa ego manusia selalu mendambakan keadilan 

dalam pemberian hadiah maupun hukuman terhadap setiap perilaku yang 

relatif sama. Bagaimana perilaku bawahan dinilai oleh atasan akan 

mempengaruhi semangat kerja mereka.  

3. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory) 

Teori pengukuhan didasarkan atasan hubungan sebab dan akibat perilaku 

dengan emberian kompensasi. Misalnya, promosi bergantung pada prestasi 

yang selalu dapat dipertahankan.  
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2.5.5  Dimensi dan Indikator Motivasi  

 Adapun dimensi dan indikator mengenai motivasi kerja manurut Maslow 

dalam Prayogo (2016)  adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi fisiologis, yang terdiri dari indikator kondisi kerja, gaji, 

penyediaan ruang kerja, penyediaan saranan kerja, dan fasilitas kerja.  

b. Dimensi keamanan, yang terdiri indikator jaminan keamanan lingkungan 

kerja, dukungan pengamanan dalam pelaksanaan kerja dan perlindungan 

terhadap resiko pekerjaan.  

c. Dimensi penghargaan, yang terdiri dari indikator penghargaan kerja, 

promosi jabatan, dan penghargaan masyarakat. 

d. Dimensi berkelompok, yang terdiri dari hubungan antar sesama karyawan, 

dukungan sesama kayawan dan hubungan dengan lembaga.  

e. Dimensi aktualisasi diri, yang terdiri dari indikator aktualisasi identitas 

diri, aktualisasi profesionalitas masyarakat dan aktualisasi akuntabilitas 

masyarakat.  

2.5.6  Hubungan Antara Budaya Organisasi dengan Produktivitas  

Budaya perusahaan dapat menjadi penghambat peningkatan produktivitas, 

perkembangan dan perubahan organisasi. Budaya perusahaan menjadi penghalang 

bagi terciptanya keunggulan kompetitif perusahaan (Wirawan, 2008:99).  

Dapat dijelaskan bahwa budaya organisasi erat hubungannya dengan 

peningkatan produktivitas kerja, karena produktivitas kerja tidak akan optimal 

apabila budaya kerja yang terdapat dalam perusahaan tersebut tidak kondusif. 

Pimpinan harus bisa merubah nilai-nilai dan norma-norma yang telah menjadi 

budaya untuk mengambil sikap ataupun keputusan para pekerja. Dengan budaya 

kerja perusahaan yang efektif maka akan tercipta sikap mental patriotik yang 
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merupakan budaya kerja seorang pekerja yang akan berpengaruh pada kerja yang 

efektif dan produktif dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja 

dan budaya perusahaan yang efektif yang akan yang dapat menciptakan 

peningkatan produktivitas.  

2.5.7  Hubungan Motivasi dengan Produktivitas   

 Menurut Sutrisno (2009) motivasi sangat penting bagi tinggi rendahnya 

produktivitas perusahaan, tanpa adanya motivasi karyawan untuk bekerja sama 

maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila terdapat 

motivasi yang tinggi dari karyawan maka hal ini merupakan terdapat jaminan 

keberhasilan dalam mencapai tujuannya. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Penelitian  

2.6.1 Produktivitas dalam pandangan islam   

 Dalam pandangan islam bekerja dipandang sebagai ibadah. Oleh karena 

itu produktivitas disini didefinisikan sebagai semua hal yang mengandung nilai-

nilai kebaikan(Khairiyyah). Alquran juga menjelaskan bagaimana produktivitas 

dalam islam Allah berfirman dalam QS. At-taubah: 105 

لشه 
 
ِب َوٱ لمَغيم

 
ِِلِ ٱ ََلٰ عَ َٰ ِ

دُّوَن ا ِمنُوَنَۖ َوَسُُتَ لمُمؤم
 
ۥ َوٱ لَُُكم َوَرُسوُُلُ ُ َۡعَ َّلله

 
لُوْا فََسََيَى ٱ َ ۡعم

 
َدِة َوقُِل ٱ هَ َٰ

َملُوَن  ئُُُك ِبَما ُكنُُتم تَعم ِّ   ٥٠١فَُينَب

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul Nya, serta 

orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah yang maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 

lau Allah memberitakan kepada mu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-

taubah:105)  
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 Dalam pandangan islam sifat roduktif ini terbagi menjadi 3 yaitu, 

produktivitas terhadap Allah, produktivitas terhadap diri sendiri dan produktivitas 

terhadap sesama manusia. Kita sebagai muslim jangan hanya mempunyai sifat 

produktif dibidang Duniawi saja namum harus seimbang antara dunia dan akhirat.  

2.6.2 Budaya organisasi dalam pandangan islam  

 Upaya meningkatkan budaya kerja dari karyawan dan budaya perusahaan 

belum didukung oleh  program-program yang terarah dan terencana yang 

ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan yang Maha 

Esa. Budaya perusahaan hendaknya mencerminkan keseimbangan antara manusia 

dengan manusia dengan alam dan dengan penciptanya. Sebagaimana dalam 

firman Allah dalam QS. Al-baqarah: 201 

لنهاِر 
 
نَٗة َوِقنَا عََذاَب ٱ ِٓخَرِة َحس َ ٔ لم

 
نَٗة َوِِف ٱ مَيا َحس َ ه دلُّ

 
هنَآ َءاتِنَا ِِف ٱ ن يَُقوُل َرب ُم مه   ١٠٥َوِمۡنم

 

Artinya: Dan diantara mereka ada yang berdoa :” Ya Tuhan kami, berilah kami 

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa 

neraka”.  

 

  Dalam islam di tuntut untuk meminta tolong pada Allah dan mengakui 

keterbatasan dirinya. Apabila manusia rajin bekerja dan berupaya, ia akan 

menciptakan budaya kerja displin, keras kemauan dan tidak cepat putus asa. 

Sementara itu, individu terus menerus berdoa dan meminta tolong dengan Ridho-

Nya.   
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2.6.3 Motivasi Dalam pandangan Islam  

  ٦يُۡسٗرا  ٱۡلُعۡسرِ َمَع  إِنَّ  ٥يُۡسًرا  ٱۡلُعۡسرِ فَإِنَّ َمَع  

Artinya : “maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS Al Insyirah: 5-6)     
 

 Maksud dari ayat tersebut adalah, kebanyakan orang saat menghadapi 

kesulitan, dia berhenti alias menyerah, ada juga yang mengeluh, berharap orang 

lain mau membantunya mengatasi kesulitannya. Padahal, bersama kesulitan itu 

ada kemudahan. Jika seseorang menghindari kesulitan maka tidak akan 

mendapatkan kemudahan. Jika berharap orang lain yang mengatasi kesulitan, 

maka kemudahan akan menjadi milik orang lain. Seseorang tidak akan 

mendapatkan kemudahan dari kematangan, keterampilan, dan pengalaman yang 

didapatkan.  

 Perhatikan ayat ke-6, ada kata “sesungguhnya” artinya sebuah penguatan 

atau penegasan akan kalimat sebelumnya.  

2.7  Penelitian Terdahulu  

 Penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan judul pengaruh budaya 

organisasi dan motivasi terhadap produktivitas karyawan pada PT. Salim Ivomas 

Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir. 
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Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu 

No  Nama 

peneliti  

Judul  Variabel  Hasil Penelitian  

1. Benektid

us 

kurniawa

n (2013) 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi Dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

“ penelitian 

dilakukan pada 

PT. Rock Stone 

Universe” 

Budaya 

Organisai 

(X1) 

Kepuasan 

Kerja (X2)  

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan  

(Y) 

Berdasarkan hasil analisis data 

dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dari hasil uji F 

yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa budaya 

organisasi (X1) dan kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara simultan 

terhadap  produktivitas kerja. 

2. Leni 

Suriyani 

dkk 

(2014) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Komunikasi 

Terhadap 

Produktivitas 

karyawan pada 

PT Perkebunan 

Nusantara V 

Tanah Putih 

Rokan Hilir  

Kepemimpin

an (X1) 

Komunikasi 

(X2) 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

(Y) 

Berdasarkan hasil uji analisis data 

menunjukkan bahwa faktor 

kepemimpinan dan komunikasi 

berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap produktivitas 

karyawan PT Perkebunan 

Nusantara V Tanah Putih Rokan 

Hilir dan mempunyai pengaruh 

yang positif  terhadap 

produktivitas. 

3. Reski  

(2015)  

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja dan 

Disiplin 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Pada PT 

Rigunas Agri 

Utama 

Kabupaten Indra 

Giri Hulu  

Lingkungan 

Kerja (X1) 

Displin (X2) 

Produktivitas 

kerja 

karyawan (Y) 

Berdasarkan hasil uji analisis data 

menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja dan displin secara simultan 

dan signifikan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Rigunas Agri Utama 

Kabupaten Indra Giri Hulu. Dari 

hasil analisis regresi linear 

berganda diperoleh hasil bahwa 

variabel disiplin kerja lebih 

dominan dari pada variabel 

lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja.  
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No  Nama 

peneliti  

Judul  Variabel  Hasil Penelitian  

4. Almira 

(2016) 

Pengaruh Tingkat 

Upah, 

Pengalaman 

Kerja Dan 

Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap  

Produktivitas 

Individual 

Tenaga Pengajar 

Pada Lembaga 

Kursus Bahasa 

Asing Di Bandar 

Lampung 

Tingkat Upah 

(X1) 

Pengalaman 

Kerja(X2) 

Tingkat 

Pendidikan(X

3) 

Produktivitas 

Individual 

(Y) 

Tingkat upah, pengalaman 

kerja dan tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat 

produktivitas individual 

tenaga pengajar di Bandar 

Lampung 

5. Jumanto 

dan Ade 

(2017) 

Pengaruh 

Keselamatan  dan  

Kesehatan Kerja  

(K3), 

Kedisiplinan  dan 

Pengawasan 

Kerja  Terhadap 

Produktivitas 

Karyawan Bagian 

Seksi  Cutting 

Crimping Di  PT. 

Sumitomo Wiring  

Systems Batam 

Indonesia    

Keselamatan  

dan  

Kesehatan 

Kerja (X1)  

Kedisiplinan  

(X2) 

Pengawasan 

Kerja (X3) 

Produktivitas 

Karyawan 

(Y) 

Berdasarkan hasil analisis 

data bahwa Keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

(𝑋1), kedisiplinan kerja 

(𝑋2) dan pengawasan kerja 

(𝑋3) secara simultan 
(bersamasama) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap produktivitas 

karyawan (Y) di bagian 

cutting crimping PT. 

Sumitomo Wiring Systems 

Batam Indonesia. 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada  

periode penelitian, sampel penelitian, variabel bebas penelitian dan lokasi 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai 

Dua Kabupaten Rokan Hilir.      

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Adapun kerangka pemikiran Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi 

terhadap Produktivitas Karyawan  di gambarkan sebagai berikut: 
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Budaya Organisasi 

(X1) 

Motivasi (X2) 

Produktivitas (Y) 

  

 H1  

 H2 

 

 

 H3 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Penelitian Pengaruh Budaya Organisasi (X1) dan 

Motivasi (X2) terhadap Produktivitas(Y) 

Sumber: Yuniarsih 2013 

2.9 HIPOTESIS  

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang perlu dibuktikan kebenarannya, dan yang menjadi hipotesis penelitian dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Diduga Budaya organisasi berpengaruh secara persial berpengaruh 

terhadap produktivitas karyawan pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk 

PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir 

2. Diduga Motivasi secara persial berpengaruh terhadap produktivitas 

karyawan pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua 

Kabupaten Rokan Hilir 

3. Diduga Budaya organisasi dan Motivasi secara simultan berpengaruh 

terhadap produktivitas karyawan pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk 

PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir 
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2.10 Konsep Operasional Variabel  

 Variabel-variabel yang akan didefinisi adalah semi variabel yang 

terkandung dalam hipotesis, yang bertujuan untuk memudahkan membuat 

kuesioner. Adapun konsep operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 : Konsep Operasional Variabel 

No Variabel Defenisi Indikator Skala 

1. Produktivitas 

(Y) 

Produktivitas dapat 

dikatakan sebagai 

perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan 

keseluruhan daya atau 

faktor produksi yang 

dipergunakan. (Ardana 

dkk: 2012) 

 

1. Kemampuan 

2. Meningkatkan 

hasil yang 

dicapai 

3. Semangat kerja 

4. Pengembangan 

diri 

5. Mutu 

6. Efisiensi 

(Sutrisno:2009) 

likert 

2. Budaya 

Organisasi 

(X1) 

Budaya organisasi dapat 

didefinisikan sebagai 

perangkat sistem nilai-

nilai(values), keyakinan-

keyakinan (beliefs), 

asumsi-asumsi 

(assumptions) atau 

norma-norma yang telah 

lama berlaku, disepakati 

dan diikuti oleh para 

anggota suatu organisasi 

sebagai pedoman 

perilaku dan pemecahan 

masalah-masalah 

organisasinya. (Sutrisno: 

2011) 

1. Pelaksanaan 

norma 

2. Pelaksanaan 

nilai-nilai  

3. Kepercayaan 

dan filsafat  

4. Pelaksanaan 

kode etik  

5. Pelaksanaan 

serimoni  

6. Sejarah 

organisasi 

(Wirawan: 

2007) 

Likert 

 

  



 38 

No  Variabel Defenisi Indikator Skala 

3. Motivasi 

(X2) 

Motivasi 

mempersoalkan 

bagaimana caranya 

mengarahkan daya 

dan potensi bawahan, 

agar mau bekerja 

sama secara produktif 

berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan 

yang telah ditentukan. 

(Hasibuan: 2010) 

1. Dimensi 

fisiologis 

2. Dimensi 

keamanan 

3. Dimensi 

penghargaan  

4. Dimensi 

berkelompok   

5. Aktualisasi diri  

Maslow dalam 

Prayogo (2016).  

Likert 

 

 

  

 


