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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Produktivitas 

2.1.1. Pengertian 

Produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil konkrit yang 

dihasilkan oleh individu atau kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam 

suatu proses kerja.  

Dalam hal ini, semakin tinggi produk yang dihasilkan dalam waktu 

yang singkat dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitasnya mempunyai 

nilai yang tinggi begitupun sebaliknya.  

Menurut  Edy Sutrisno (2011) produktivitas kerja memerlukan 

perubahan sikap mental yang yang dilandasi kerja hari ini lebih baik dari hari 

kemarin, dan cara kerja hari esok lebih baik dari hari ini.  Menurut 

“produktivitas adalah ukuran efesiensi produktivitas. Suatu perbandingan 

antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran diukur dala ke-saruan fisik, bentuk dan nilai.”  

Dengan adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan 

terlaksana sevara efektif dan efesien, sehingga semua akhirnya sangat 

diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas 

sering dibandingkan dengan standart yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Apabila lebih banyak keluaran dihasilkan dari jumlah masukan yang sama, 

atau masukan lebih sedikit dapat dipergunakan untuk mendapatkan keluaran 

yang sama, produktivitas diperbaiki. Sebagai konsekuensinya. 



 13 

Berbagai ungkapan seperti output, kinerja, efesiensi, efektivitas, dan 

bang for the buck sering dihubungkan dengan produktivitas.Secara umum, 

pengertian produktivitas dikemukakan orang dengan menunjukan kepada 

rasio output terhadap input.  

Input biaya mencakup biaya produksi (production costs) dan biaya 

peralatan (equipment costs). Produktifitas mengandung pengertian filosofis, 

definisi kerja dan teknis operasional, secara filosofis, produktifitas 

mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari 

kemarin, dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan 

hidup dan sikap mental yang demikian akan mendorong manusia untuk tidak 

cepat merasa puas dan akan terus meningkatkan kemampuan kerjanya. 

Untuk definisi produktifitas merupakan perbandingan antara hasil 

yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang 

dipergunakan per satuan waktu, definisi kerja ini mengandung cara atau 

metode pengukuran, walaupun secara teori dapat dilakukan secara tetapi 

secara praktek sukar dilaksanakan, terutama karena sumber daya masukan 

yang dipergunakan umumnya terdiri dari banyak macam dan di proporsi yang 

berbeda. 

2.1.2. Indikator Produktivitas 

Menurut Edy Sutrisno (2009) untuk mengukur produktivitas kerja, 

diperlukan suatu indikator sebagai berikut:  
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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 dikembangkan kepada mereka.  

2. Meningkatkan hasil yang dicapai  

Berusaha untuk meningktakan hasil yang dicapai. Hasil merupakan 

salah satu yang dapat rasakan baik oleh yang mengerjakan maupuan yang 

menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan 

produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu 

pekerjaan.   

3. Semangat kerja  

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemaren. 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 dilakukan dengan melihat tantangan dan 

harapan dengan apa yang akan di hadapi. Sebab, semakin kuat 

tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan 

untuk menjadi lebih baik. 

  



 15 

5. Mutu  

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari telah 

lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukan kualitas 

kerja serang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk 

memberikan hasil terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi 

perusahaan dan dirinya sendiri.  

6. Efesiensi  

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.  

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja  

Menurut Indah Puji (2014) Ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan perusahaan dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

1. Yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan perubahan 

dapat dogolongkan pada dua kelompok yaitu:  

a. Tingkat pendidikan. 

b. Latihan.  

c. Motivasi kerja. 

d. Mental. 

e. Kemampuan fisik karyawan 
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2. Sarana pendukung yang meliputi: 

a. Lingkungan kerja, terdiri dari produksi, sarana dan peralatan produksi, 

tingkat keselamatan, serta kesejahteraan kerja. 

b. Kesejahteraan karyawan, terdiri dari manejemen dan hubungan 

industri.  

 

2.2 Pendidikan dan Pelatihan 

2.2.1. Pengertian Pendidikan Dan Pelatihan 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu 

upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan. Dalam suatu perusahaan dimana ditempatkan karyawan 

baru untuk suatu jabatan atau dimana karyawan lama ditugaskan memangku 

jabatan baru. Untuk itu diadakan pendidikan dan pelatihan kerja, dalam 

rangka meningkatkan sumber daya manusia pada setiap unit kerja. 

Pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan mengembangkan potensi yang ada didalam diri karyawan 

masing-masing dan menghasilkan input yang cukup besar bagi perusahaan 

sehingga perusahaan dapat menjalankan aktifitasnya secara efektif dan 

efisien. 

Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan dan pelatihan yang 

dikemukakan oleh para ahli:  

Menurut Sumarno (2012) pendidikan dan pelatihan merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan 
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pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, namun juga meningkatkan 

keterampilan bekerja. 

Menurut  Dessler (2016) bahwa “pendidikan dan pelatihan adalah 

sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap 

agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab 

dengan semakin baik, sesuai dengan standar”. 

Menurut Rachmawati (2013)  bahwa “pendidikan dan pelatihan 

mempunyai kegunaan pada karir jangka panjang karyawan untuk membantu 

menghadapi tanggung jawab yang lebih besar diwaktu yang akan datang”.  

Menurut Kaswan (2013) adalah “Proses meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan karyawan”. Pelatihan dalam organisasi dimulai ketika 

seseorang bergabung dengan suatu organisasi dan berlanjut selama karirnya 

di dalam organisasi tersebut, terlepas orang tersebut eksekutif atau karyawan 

lini prakitan.  

Menurut Mangkunegara (2014) bahwa “pelatihan adalah suatu 

proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis 

dan terorganisir dimana karyawan mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan teknis dalam tujuan terbatas”.  

Menurut Nitisemitro (2015) bahwa pendidikan dan pelatihan adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan maksud untuk dapat 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, dan keterampilan 

sesuai dengan keinginan dari perusahaan. 
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Pengertian pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2003 “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”.  

Menurut Rivai (2012) yaitu “pendidikan dan pelatihan sebagai bagian 

yang menyangkut proses belajar untuk meningkatkan keterampilan diluar 

system pendidikan yang berlaku dalam waktu relatife singkat dengan metode 

yang lebih mengutamakan pada praktek dari pada teori”.  

Yuniarsih dan suwanto (2016), Pendidikan dan pelatihan merupakan 

penciptaan suatu lingkungan dinama para karyawan dapat memperoleh atau 

mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang 

spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapt disimpulkan bahwa 

pendidikan dan pelatihnan memang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan 

pelatihan adalah penciptaan suatu lingkingan dimana karyawan dapat 

meningkatkan keterampilan,pengetahuan dan sikap untuk membantu 

orgnisasi mencapai sasaran. Dengan pengertian seperti diatas pelatihan sering 

di samaartikan dengan pendidikan karena memiliki satu konsep yang sama 

yaitu member bantuan pada karyawan untuk berkembang. 
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2.2.2. Tujuan Pendidikan Dan Pelatihan  

Menurut Harsono (2015), penyelenggaraan diklat secara umum 

bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan 

2. Menciptakan adanya pola berpikir sama 

3. Menciptakan dan mengembangkan metode bekerja yang baik 

4. Membina karier karyawan 

Adapun menurut Sondang P. Siagian (2012) tujuan utama dari 

pendidikan dan pelatihan sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi organisasi 

a. Peningkatan kinerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain 

karena tidak terjadinya pemborosan  

b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan 

dalam hal pendelegasian wewenang, interaksi saling menghargai 

serta kesempatan bawahan untuk berpikir inovatif 

c. Terjadinya proses pengendalian keputusan yang lebih cepat dan 

cermat 

d. Meningkatkan semangat kerja seluruh organisasi 

2. Manfaat bagi karyawan 

a. Dapat membantu keputusan yang lebih baik 

b. Meningkatkan kemampuan serta pengalaman 

c. Timbulnya dorongan dalam diri pekerja 
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d. Peningkatan kemampuan karyawan untuk mengatasi stress, frustasi 

dan konflik serta percaya pada diri mereka 

3. Manfaat bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi 

antara anggota organisasi 

a. Terjadinya proses komunikasi yang efektif 

b. Adanya persepsi yang sama 

c. Ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersift 

normatif, baik yang berlaku umum maupun khusus 

d. Terdapat iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh organisasi 

e. Menjadikan organisasi sebagai tempat yang menyenangkan untuk 

berkarya 

2.2.3. Faktor-Faktor yang menpengaruhi pendidikan dan pelatihan 

Menurut Hasibuan (2014), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendidikan dan pelatihan antara lain: 

1. Peserta 

Peserta pendidikan dan pelatihan mempunyai latar brlakang yang 

tidak sama atau heterogen seperti pendidikan dasarnya, pengalaman 

kerja, usia dan lain sebagainya. Hal ini akan menyulitkan dan 

menghambat kelancaran pelaksanaan pelatihan dan pendidikan karna 

daya tangkap, persepsi dan daya nalar mereka terhadap pelajaran yang 

diberikan berbeda. 
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2. Pelatih/Instruktur 

Pelatih/instruktur adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan 

dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang tertentu. Pelatih atau 

instruktur yang ahli dan cakap mentransfer pengetahuannya kepada 

peserta latihan dan pendidikan sulit didapat, akibatnya sasaran yang 

diinginkan tidak tercapai. Misalnya, ada pelatih yang ahli dan pintar 

namun tidak dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif atau 

teaching skillnya tidak efektif, jadi dia hanya pintar serta ahli untuk 

dirinya sendiri. 

3. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 

Fasilitas sarana dan prasarana dibutuhkan untuk pendidikan dan 

pelatihan itu sangat kurang atau tidak baik. Misalnya, buku-buku, alat-

alat, mesin-mesin yang akan dipergunakan untuk praktek kurang atau 

tidak ada. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat lancarnya 

pendidikan dan pelatihan. 

4. Kurikulum 

Kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau 

menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang 

diinginkan oleh pekerja atau jabatan peserta. Untuk menetapkan 

kurikulum dan waktu mengajarkannya yang tepat sangat sulit. 
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5. Dana Pendidikan dan Pelatihan 

Dana yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan sangat terbatas, 

sehingga sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun 

sarananya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 

2.2.4. Indikator Pendidikan Dan Pelatihan  

Adapun indicator-indikator pelatihan dan pendidikan menurut 

Mangkunegara (2015), aiantaranya:  

1. Instruktur 

Tenaga pendidikan yang bertugas dan berfungsi melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan. 

2. Peserta 

Karyawan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

program pendidikan dan pelatihan. 

3. Materi  

Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai oleh 

peserta pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

4. Metode 

Cara kerja dari instruktur untuk dapat memahami objek yang akan 

disampaikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan. 
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5. Tujuan 

Langkah pertama dalam membuat perencanaan sehinnga dalam 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan. 

6. Sasaran 

Hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.2.5. Tahapan Pendidikan dan Pelatihan  

Dalam menyusun suatu program pendidikan da pellatuhan manajemen 

sumber daya manusia harus merancang dengan cermat sehingga dana yang 

diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan tidak sia-sia, karyawan bisa 

mendapatkan manfaat bagi pengembangan dirinya dan terutama agar 

pelatihan tersebut membawa perbaikan yang berarti bagi perusahaan. 

Menurut Handoko (2012), langkah-langkah yang harus diikuti 

sebelum kegiatan pendidikan dan pelatihan dimulai yaitu: 

1. Penilaian dan indifikasi kebutuhan 

Untuk memutuskan pendekatan apa yang akan digunakan, 

organisasi perlu mengidentifikasi kebuthan-kebituhan latihan dan 

pengembangan. Penilaian kebutuhan mendiagnosa kebutuhan-kebutuhan 

latihan dan tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapiorganisasi 

sekarang. Kemudian, manajemen mengidentifikasi berbagai masalah 

tentangan yang dapat diatasi melalui latihan atau pengembangan jangka 

panjang. 
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2. Sasaran latihan dan Pengembangan  

Setelah evaluasi kebutuhan-kebutuhan pengambangan dilakukan, 

maka sasaran-sasaran dinyatakan dan ditetapkan. Sasaran-sasaran ini 

mencerminkan perilaku dan kondisi yang diinginkan berfungsi sebagai 

standar-standar dimana prestasi-prestasi kerja individual dan efektifitas 

program dapat diukur. 

3. Isi program 

Isi program ditentukan oleh identifikasi kebutuhan-kebutuhan dan 

sasaran-sasaran latihan. Program mungkin berupaya untuk mengajarkan 

berbagai keterampilan tertentu, menyampaikan pengetahuan yang 

dibutuhkan atau mengubah sikap. Adpun isinya, program hendaknya 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan peserta. Bila tujuan-

tujuan organisasi diabaikan, upaya pelatihan dan pengembangan akan 

sia-sia. Para peserta juga perlu meninjau isi program, apakah relevan 

dengan kebutuhan, atau motifasi untuk mengikuti program-program 

rendah atau tinggi.  

2.2.6. langkah- langkah dalam Pendidikan dan Pelatihan 

Menurut Rivai (2009), langkah-langkah pendidikan dan pelatihan 

yaitu:  

1. Penilaian Kebutuhan 

Penilaian kebutuhab adalah diagnose yang menentukan masalah 

yang dihadapi saat ini dan tantangan dimasa yang akan datang yang harus 

dipenuhi oleh program pelatihan dan pengembangan. 
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2. Tujuan Pelatihan dan Pengembangan 

Tujuan pendidikan dan pelatihan harus dapat memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat membentuk tingkah laku 

yang dihadapkan serta kondisi-kondisi bagaimana hal tersebut bisa 

dicapai 

3. Materi Program 

Disusun dari estimasi kebutuhan dan tujuan penelitian 

4. Prinsip Pembelajaran 

Idealnya, pelatihan dan pendidikan akan lebih efektif jika metode 

pelatihan disesuaikan dengan sikap pembelajaran peserta dan jenis 

pekerjaan yang dibutuhkan organisasi. 

 

2.3 Penempatan Kerja 

2.3.1. Pengertian 

Salah satu unsur penting dari manajemen ialah : manusia, pegawai, 

karyawan, buruh atau tenaga kerja. Bagaimanapun majunya teknologi dewasa 

ini, namun faktor manusia masih memegang peranan penting bagi suksesnya 

suatu usaha. 

Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang 

telah lulus seleksi pada jabatan- jabatan tertentu sesuai dengan uraian 

pekerjaan dan klasifikasi – klasifikasi pekerjaan. Penempatan ini sangat 

penting karena aktivitas perusahaan baru dapat dilakukan jika semua jabatan 

ada pejabatnya.(Hasibuan, 2005). 
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Menurut Rivai (2012) penempatan adalah penugasan kembali 

seseorang karyawan pada pekerjaan barunya. Keputusan penempatan lebih 

banyak dibuat oleh manajer lini, biasanya supervisor sorang karyawan dengan 

konsultasi menentukan penempatan karyawan dimasa datang. Peranan 

departemen SDM adalah memberi nasehat pada manajer lini tentang 

kebijakan perusahan dan memberikan konselinng pada karyawan. 

2.3.2. Indikator Penempatan Kerja 

Suwanto (2008), menjelaskan bahwa dalam melakukan penempatan 

karyawan hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan yang harus dimliki oleh seorang karyawan, pendidikan 

minimum yang disyaratkan meliputi: 

a. Pendidikan yang disyaratkan 

b. Pendidikan alternative 

2. Pengetahuan Kerja 

Pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dengan 

wajar yaitu pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan dan yang baru 

diperoleh pada waktu karyawan tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. 

3. Keterampilan Kerja 

Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang 

harus diperoleh dalam praktek, keterampilan kerja ini dapat dikelompokan 

menjadi 3 (tiga) yaitu: 
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a. Keterampilan mental, seperti menganalisa data, menbuat keputusan dan 

lain-lain. 

b. Keterampilan fisik, seperti membetulkan listrik, mekanik dan lain-lain. 

c. Keterampilan social, seperti mempengaruhi orang lain, menawarkan 

barang atau jasa dan lain-lain. 

4. Pengalaman Kerja 

Pengalaman seorang pegawai untuk melakukan pekerjaan tertentu. 

Pengalaman kerja dapat menjadi bahan pertimbangan untuk: 

a. Pekerjaan yang harus ditetapkan. 

b. Lamanya melakukan pekerjaan. 

2.3.3. Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penempatan 

Menurut Sastrohadiwiryo (2005) Untuk menempatkan tenaga kerja 

yang mempunyai keahlian dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan, manajer tenaga kerja harus mempertimbangkan beberapa 

faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. 

Oleh karena itu, sebelum menempatkan tenaga kerja ditempat mereka harus 

bekerja, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain : 

1. Prestasi Akademi 

Prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti 

pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam 

penempatan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, 

serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang 
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perlu dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang terakhir pendidikan 

tetapi termasuk jenjang pendidikan yang pernah dialaminya. 

2. Pengalaman 

Pengalaman bekerja pada pekerjaan yang sejenis, perlu 

mendapatkan pertimbangan dalam penempatan tenaga kerja. Kenyataan 

menunjukkan makin lama tenaga kerja bekerja, makin banyak pengalaman 

yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan. Sebaliknya, makin singkat 

masa kerja makin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja 

banyak memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Sebaliknya, 

terbatasnya pengalaman kerja mengakibatkan tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki makin rendah. 

3. Kesehatan Fisik dan Mental   

Dalam menempatakan tenaga kerja, faktor kesehatan fisik dan 

mental perlu dipertimbangkan untuk menghindari kerugian perusahaan. 

Hal ini untuk mempertimbangkan tempat mana yang paling cocok bagi 

tenaga kerja yang bersangkutan dengan kondisi fisiknya. 

4. Status Perkawinan  

Tenaga kerja wanita yang memiliki suami atau anak perlu 

dipertimbangkan penempatannya. Sebaliknya, tenaga kerja yang 

bersangkutan tidak ditempatkan pada perusahaan yang jauh dari tempat 

tinggalnya, baik kantor cabang maupun kantor pusat. 
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5. Usia 

Tidak ada satu manusia pun yang dapat memprediksi bahwa 

usianya dua hari lagi akan berakhir meskipun teknologi dan komputerisasi 

canggih digunakan untuk memprediksinya. Berjalannya waktu, 

bertambahnya umur manusia, namun kebutuhan hidup tidak mungkin 

berkurang, bahkan makin bertambah. Ada benarnya teori ekonomi 

mengatakan, makin tinggi tingkat peradaban manusia, makin tinggi tingkat 

kebutuhan yang diperlukan. 

2.3.4. Tujuan Penempatan Kerja 

Beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai oleh perusahaan 

penempatan adalah sebagai berikut : (Schuler and Jackson, 2008) 

1. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya. 

2. Memastikan bahwa invetasi keuangan pada karyawan dapat kembali. 

3. Mengevaluasi, memperkerjakan, dan menepatkan pelamar pada 

jabatanyang sesuai dengan minat mereka. 

4. Memperlakukan pelamar secara adil dan oleh karena itu memperkecil 

konsekuensi negative yang berhubungan dengan diskriminasi. 

5. Memperkecil tuntutan dan penyelesaian dalam litigasi yang diajukan oleh 

korban criminal, kekerasan, serta tindakan-tindakan kelalaian yang 

dilakukan oleh karyawan yang seharusnya tidak diterima atau 

dipertahankan pekerjaan. 

Membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang 

telah ditentukan dalam program tindakan alternatif. 
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2.3.5. Konsep-Konsep Penempatan Kerja 

Konsep-konsep penempatan karyawan menurut Siagian (2005) 

terbagi atas: 

1. Promosi 

Promosi adalah apabila karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan 

ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar tingkatnya dalam 

hirarki jabatan lebih tinggi dalam penghasilannya pun lebih besar.  

2. Transfer 

Dalam rangka penempatan, alih tugas dapat mengambil salah satu 

dari dua bentuk : 

1) Penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, berarti 

jabatan dan penghasilan yang relatif sama dengan status yang dulu. 

2) Alih tugas yaitu penempatan karyawan yang tidak mengalami 

perubahan apapun hanya yang berubah adalah lokasi pekerjaan. 

3. Demosi 

Demosi berarti karyawan yang karena berbagai pertimbangan akan 

mengalami penurunan jabatan atau pangkat dan penghasilan serta 

tanggung jawab yang semakin kecil. 

2.3.6. Latar Belakang Proses Penempatan Kerja 

Proses penempatan pegawai dilatar belakangi oleh proses staffing. 

Proses ini merupakan salah satu fungsi dari SDM, penyusunan personalia 

pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya 

sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada 
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organisasi. Staffing berhubungan dengan penempatan pegawai yang akan 

menempati suatu jabatanyang belum ada dalam organisasi tersebut. 

Gambar 2.1 

Proses Staffing Pada Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Manullang (2006). 

Penarikan (rekrutmen) menjadi filter pertama dalam proses 

penempatan, informasi yang dihasilkan dari aktivitas rekrutment selanjutnya 

menjadi dasar untuk melakukan aktivitas rekrutmen selanjutnya menjadi 

dasar untuk melakukan aktivitas seleksi filter yang kedua. Informasi pada 

hasil seleksi tersebut selanjutnya digunakan dalam penempatan sebagai filter 

terakhir sebelum orang – orang atau individu berperan dalam jabatan atau 

pekerjaan yang tersedia. Dari pengertian tersebut, aktivitas penarikan-seleksi-

penempatan merupakan aktivitas yang paling berhubungan dan bersifat saling 

mendukung. Hal tersebut mengandung maksud bahwa aktivitas penempatan 
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sangat bergantung pada output aktivitas penarikan. Pada akhirnya 

penempatan aktual individu pada peran dan posisi jabatan atau pekerjaan 

akan menemukan kepuasan kerja pegawai. 

 

2.4 Pengaruh antar variabel  

2.4.1. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Produktivitas 

Karyawan 

Setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawannya agar tujuan perusahaan yang bersangkutan dapat berjalan 

dengan baik. Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja ini terdiri dari 

berbagai faktor yang salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan dan 

pelatihan merupakan elemen utama dalam proses pengembangan karyawan. 

Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap karyawan tersebut akan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa dengan menetapkan program pendidikan dan pelatihan maka 

karyawan akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Pendidikan dan pelatihan baik diberikan untuk karyawan baru maupun 

karyawan lama. Melalui pendidikan dan pelatihan, karyawan baru dapat 

mengetahui apa yang menjadi tujuan perusahaan dan apa saja kewajibannya 

dalam rangka mencapai tujuan tersebut. pada akhirnya mereka diharapkan 

dapat bekerja dengan baik dan memiliki produktivitas kerja yang baik pula. 

Adapun bagi karyawan lama, pendidikan dan pelatihan dimaksud 

untuk memperbaiki kerja mereka, karna dianggap sudah mengetahui apa yang 

menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Dengan bekerja secara lebih baik 
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tentunya produktivitas kerja karyawan lama ini akan menjadi lebih baik pula. 

Demikianlah bahwa program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 

oleh perusahaan dapat menunjang peningkatan produktivitas kerja karyawan, 

baik karyawan baru maupun karyawan lama. Pada akhirnya diharap akan 

mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. (Ilham,2009) 

2.4.2. Pengruh Penempatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan 

Penempatan kerja dapat mempengaruhi semangat dan gairah kerja 

karyawan, apabila masalah penempatan kerja kurang mendapatkan perhatian 

yang mendalam dari seorang pimpinan maka hal itu akan menghambat tujuan 

untuk meningkatkan produktivitas karyawan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi dan H.M 

Martini Handari (2010), bahwa seorang akan bekerja secara berdaya guna 

atau bekerja secara produktif, apabila mengetahui dengan jelas tugas-

tugasnya dengan jelas pula posisinya didalam suatu organisasi. 

Maka jelas terlihat adanya keterkaitan antara penempatan kerja dengan 

produktivitas karyawan yang prinsipnya tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya, karena penempatan merupakan salah satu cara dalam 

pembinaan karyawan, dan memegang peranan penting dalam pembinaan 

karyawan dari segi kemanusiaan dan keahlian agar karyawan dapat 

meningkatkan produktivitas yang optimal, sehingga benar-benar dapat 

berfungsi sebagai penghasil kerja yang tepat guna atau produktif dengan 

tujuan yang hendak tercapai. 

Terlambatnya pelaksanaan pekerjaan menyebabkan kualitas kerja 

menjadi rendah dengan kata lain semakin mampu seorang pimpinan 
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melakukan prinsip-prinsip pokok penempatan kerja dalam jabatan dengan 

menempatkan orang yang tepat pada pelaksanaan kerja karyawan, maka hasil 

kerja karyawan akan optimal dan karyawan menjadi produktif. 

2.5 Pandangan Islam Tentang Penelitian  

2.5.1. Produktivitas dalam Islam  

 

 ۚ  َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اْْلِخِر 
ِلكَ  ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًل  ذََٰ  َخي ْ

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa 

59).  

 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berniat untuk 

bekerja dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah adalah visi 

dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela 

dalam agama islam. Umar Bin Khatab pernah menegur seseorang yang sering 

duduk berdo’a di mesjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan 

kesejahteraan dirinya. Umar berkata, janganlah salah seorang kamu duduk di 

mesjiddan berdo’a, “Ya Allah berilah aku rezeki”.  

Sedangkan dia tau bahwa langit tidak akan menutunkan hujan emas 

dan hujan perak. Maksud perkataan Umar ini adalah bahwa seseorang itu 

harus bekerja dan berusaha, bukan hanya berdo’a saja dengan mengharapkan 

bantuan orang lain. 
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Islam mendorong umatnya untuk mencari rizki yang berkah, 

mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang 

usaha, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industri. Dengan 

bekerja, setiap individu dapat memberikan pertolongan kepada kaum 

kerabatnya ataupun yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi 

kemaslahatan umat, dan bertindak di jalan Allah dalam menegakkan kalimat-

Nya.Karenanya Islam memerintahkan pemeluknya untuk bekerja, dan 

memberi bobot nilai atas perintah bekerja tersebut sepadan dengan perintah 

Sholat, Shodaqah dan jihad di jalan Allah 

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 105 : 

                                              

                      

Artinya:  Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

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

apa yang telah kamu kerjakan. 

 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Adanya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya 

berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Karena 

dengan adanya penelitian sebelumnya maka penulis saat ini dapat terbantu dalam 

penulisan yang akan dihadapi. Adapun penelitian terdahulu yang mendasari 

penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

peneliti/tahun 
Judul /variable Hasil 

1. Maulana Setihada 

(2014) 

Pengaruh pendidikan dan 

Motivasi  Terhadap 

produktivitas kerja 

pegawai pada PDAM 

kota Samarinda tahun 

2012. 

Berdasarkan uji analisis yang 

dilakukan terhadap hasil data di 

temukan bahwa pendidikan secara 

parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap produktifitas 

pegawai dengan menganggap variabel 

lainnya konstan.   

2. Asep Sudarjat 

(2015) 

Pengaruh Pelatiahan 

terhadap Produktivitas 

Karyawan pada PT 

Indomakmur sawit 

Berjaya Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan hulu  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

varibel pelatihan memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap 

produktivitas karyawan 

3. Bambang Parmadi 

Saputra Prabowo 

(2016) 

Pengruh tingkat 

Pendidikan dan 

Penempatan terhadap 

Produktivitas Karja 

Karyawan pada PT 

Industri Kapal Indonesia 

Bitung 

Hasil penelitian menunjukan 

penempatan berpengaruh Positif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja 

 

4 Hanna Rianita Putri 

(2016) 

Pengaruh Pendidikan, 

Pengalaman Kerja, dan 

Jenis kelamin Terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan bagian 

produksi CV. Karunia 

Abadi Wono Sogo 

Hasil penelitian dengan taraf signifikan 

5% menunjukkan bahwa: Pendidikan 

Pengalaman Kera dan Jenis Kelamin 

berpengaruh positif terhadap 

Produktivitas Kerja, dimana 

Pendidikan berpengaruh sebesar 

5,72%, Pengalaman Kerja 11,29% dan 

Jenis Kelamin sebesar 8,71%.  

5 Bangbang 

Hermanto (2014) 

Pengaruh Pendidikan dan 

Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan Pada PT. PLN 

(Persero) UP J 

AMBUNTEN.  

Hasil analisa data berdasarkan 

productmoment pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap produktivitas 

kerja karyawan Pada PT. PLN dengan 

Nilai 0,559 dengan korelasi Sedang 

dan interprestasinya 24 pada taraf 5% 

maka dapat diperoleh hasil Ha diterima 

dan Ho ditolak  

 

6 Wahyu Indriani 

Lestari (2017) 

Pengaruh Tingkat 

Pendidikan dan 

Pengalaman Kerja 

Terhadap Produktifitas 

Kerja karyawan pada 

Kantor Balai Penelitian 

dan Pengembangan 

Teknologi Pengelolaan 

daerah Aliran Sungai 

Surakarta. 

Hasil analisis data dapat diperoleh 

bahwa  

1. Hasil analisis uji T menunjukkan 

tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap produktifitas. 

2. Hasil analisis uji F menunjukkan 

tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap produktifitas kerja PT ini 

secara simultan. 
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2.7  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan secara teoritis pertautan antara 

variabel yang akan diteliti (Sugiono, 2011). Pada umumnya perusahaan akan 

berusaha meningkatkan Produktivitas karyawan dalam perusahaannya. Ada 

banyak faktor yang dapat meningkatkan Produktivitas tersebut. Diantaranya dapat 

melalui pendidikan, pelatihan, dan penempatan kerja. 

Hubungan antara pendidikan dan pelatihan serta penempatan terhadap 

produktivitas saling berpengaruh. Hal ini sejalan dengan pemikian dari Sudiro 

(2014), yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dalam perusahaan adalah melalui program pendidikan dan 

pelatihan yang dilakukan secara terencana dan sistematik. Dengan kata lain 

pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam organisasi adalah perbaikan 

produktivitas. Dimana jika pendidikan dan pelatihan sering dilakukan dan 

penempatan kerjanya baik maka akan meningkatkan produktivitas yang lebih baik 

pula sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Secara skematis, kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Peneliti 

Sumber : (Sugiono, 2011) 
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Keterangan :  

H1=  Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Produktivitas  

H2= Pengaruh Penempatan Kerja Terhadap Produktivitas 

H3= Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Serta Penempatan kerja Secara 

Bersama-Sama Terhadap   Produktivitas 

1. Variabel Independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel independen dalam penlitian ini adalah pendidikan 

pelatiahan dan penempatan kerja 

2. Variabel Dependen yaitu variable yang dipengaruhi variable lain. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Produktivitas 

 

2.8  Deskripsi Konsep Operasional Variabel  

Adapun deskripsi konsep operasional variabel penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2. Deskripsi Konsep Operasional Variabel 

 

No Variabel Definisi  variabel Indikator Skala 

1 Pendidikan 

dan Pelatihan  

(X1) 

Pendidikan dan 

pelatihan (X1)  adalah 

Proses meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan karyawan 

(Kaswan, 2013) 

1. Instruktur  

2. Peserta 

3. Materi 

4. Metode 

5. Tujuan 

6. Sasaran 

(Mangkunegara, 2015) 

Likert 

2 Penempatan 

(X2) 

Penempatan (X2)  

adalah kegiatan agar 

tenaga kerja yang 

diterima bekerja sesuai 

dengan pekerjaan yang 

dikuasainya. (Siagian, 

2005) 

1. Pendidikan 

2. Pengetahuan Kerja 

3. Keterampiln Kerja 

4. Pengalaman Kerja 

(Suwanto, 2003) 

 

Likert 

3 Produktivitas 

(Y)  

produktivitas kerja 

memerlukan perubahan 

sikap mental yang yang 

1. Kemampuan 

2. Peningkatan hasil yang 

di capai 

Likert 
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No Variabel Definisi  variabel Indikator Skala 

dilandasi kerja hari ini 

lebih baik dari hari 

kemarin, dan cara kerja 

hari esok lebih baik 

dari hari ini (Sutrisno, 

2011) 

3. Semangat kerja 

4. Pengembangan diri 

5. Mutu 

6. Efisiensi 

(Edi Sutrisno, 2009) 

 

2.9   Hipotesis   

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas maka dapat 

ditarik hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari masalah 

penelitian yang telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut: 

H1: Diduga pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara parsial 

terhadap produktivitas karyawan pada PT. Surya Agrolika Reksa Sai 

Basau Kuantan Singingi. 

H2: Diduga penempatan Kerja berpengaruh secara persial terhadap 

Produktivitas karyawan pada PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau 

Kuantan Singingi. 

H3: Diduga pendidikan dan penempatan Kerja serta penempatan 

berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas karyawan pada 

PT. Surya Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi. 

 

 

 

 

 

 


