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ABSTRAK 

 
Mutiara Hasanah (2021) :  Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap 

Produktivitas Usaha Kue Bolu Ina Boy Masa 

Pandemi Covid-19 Di Balai Jaring Kota 

Payakumbuh 

 

Usaha kue bolu ina boy adalah tempat usaha untuk pembuatan kue bolu 

yang terletak di kota Payakumbuh. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan terhadap jumlah penghargaan 

yang di terima pekerja dan jumlah yang mereka yakini yang mereka terima. 

Produktivitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang 

dan jasa. Kepuasan kerja di usaha kue bolu pada masa pandemi Covid-19 yaitu 

seperti menurunnya gaji karyawan, menurunnya produksi usaha kue bolu, 

hubungan dengan atasan dan hubungan dengan sesama rekan kerja. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok masalah pengaruh 

kepuasan kerja karyawan terhadap produktivitas usaha kue bolu ina boy masa 

pandemi covid-19 di balai jaring kota payakumbuh. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap 

produktivitas usaha kue bolu ina boy masa pandemi covid-19 di balai jaring kota 

payakumbuh. Informan pada penelitian ini adalah 1 orang atasan. Teknik 

pengumpulan data yaitu menggunakan angket / kuesioner. Validitas data 

menggunkan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap produktivitas usaha kue bolu 

ina boy masa pandemi covid-19 di balai jaring kota Payakumbuh. Kepuasan kerja 

karyawan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dengan korelasi 

hubungan yang positif, dengan artian kepuasan kerja karyawan sangat perlu di 

perhatikan agar dapat meningkatkan produktivitas pada saat pandemi covid-19. 

 

Kata Kunci : Kepuasan Kerja Karyawan, Produktivitas, Pandemi Covid-19 
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ABSTRACT 

 

Mutiara Hasanah (2021): The Effect of Satisfaction on Work Productivity of 

Ina Boy's Sponge Cake Business during the Covid-

19 Pandemic at the Payakumbuh City Net Hall 

 

Ina Boy's sponge cake business is a place of business for making sponge 

cakes located in the city of Payakumbuh. Job satisfaction is a general attitude 

towards a person's job that shows the difference between the number of awards 

workers receive and the amount they believe they receive. Productivity is the 

ability of a company to produce goods and services. Job satisfaction in the sponge 

cake business during the Covid-19 pandemic, such as decreased employee 

salaries, decreased production of the sponge cake business, relationships with 

superiors and relationships with fellow co-workers. So that researchers are 

interested in conducting research with the subject matter of the effect of employee 

satisfaction on work productivity of the Ina Boy sponge cake business during the 

covid-19 pandemic at the Payakumbuh City Net Hall. The formulation of the 

problem in this study is how the influence of employee satisfaction on the work 

productivity of the Ina Boy sponge cake business during the covid-19 pandemic at 

the Payakumbuh City Net Hall. The informant in this study was 1 supervisor. The 

data collection technique is using a questionnaire / questionnaire. The validity of 

the data using quantitative research methods. The results of this study indicate that 

the effect of employee satisfaction on the work productivity of the Ina Boy sponge 

cake business during the COVID-19 pandemic at the Payakumbuh City Net Hall. 

Employee satisfaction has a significant effect on productivity with a positive 

correlation, meaning that employee satisfaction really needs to be considered in 

order to increase productivity during the covid-19 pandemic. 
 

Keywords: Employee Satisfaction, Work Productivity, Covid-19 Pandemic 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT serta shalawat beriringan 

salam bagi baginda Rasululah SAW beserta keluarga dan sahabat, penulis 

ucapkan terima kasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “ Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Produktivitas usaha kue 

bolu ina boy masa pandemi covid-19 di balai jaring kota Payakumbuh”. Penulisan 

skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan 

mendapatkan gelar lengkap pada fakultas dakwah dan ilmu komunikasi 

universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. 

Penulis harap skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak, skripsi ini 

juga jauh dari kata sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari 

segi penulisan, tata bahasa dan penyusunannya. Selain itu kritik dan saran 

membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca agar skripsi ini bisa lebih 

baik lagi. Hal ini di karenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. 

Dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal sampai akhir 

penyusunan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.  

Selanjutnya, untuk tidak mengurangi rasa hormat dan pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada semua 

pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, 

dan karunianya sehingga penulis dapar menyelesaikan skripsi ini dan 

dengan hidayah yang di berikan oleh Allah SWT dan semoga penulis bisa 

tetap istiqomah, Aamiin. 

2. Kepada mama tercinta Sri Gustiarni yang selalu memberi nasehat kepada 

penulis, yang selalu sabar terhadap sifat penulis, yang selalu memberikan 

perhatian, cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, yang selalu berjuang 

untuk membiayai kuliah penulis, yang selalu mendoakan penulis, dan 

selalu memberikan semangat penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 

di jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Semoga Allah selalu melindungi mama, semoga Allah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Virus corona ini adalah virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina. 

Maksud dari corona ini adalah virus yang menyerang pernapasan pada 

manusia. Virus covid-19 ini sangat mudah menular antar manusia, dan juga 

virus ini juga bisa membuat seseorang meninggal dunia. Virus covid-19 ini 

terlah menyebar ke berbagai negara di dunia salah satunya termasuk negara 

indonesia. Virus covid-19 ini bisa sangat berpengaruh terhadap perekonomian 

masyarakat. Penyebab dari menurunnya perekonomian di indonesia ini yaitu 

turunnya minat konsumsi dan investasi dari masyarakat indonesia ini, baik 

dari lingkup rumah tangga dan lingkup pemerintah. Dan semenjak adanya 

covid-19 ini masyarakat di suruh untuk mengurangi aktivitas nya di luar 

rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Ekonomiini yaitu faktor 

penting di kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini bersinggungan dengan 

kebutuhan ekonomi masyarakat. Para pedagang kecil mengalami kerugian 

akibat dari virus covid-19 ini karena adanya pembatasan aktivitas di luar. 

Dengan adanya aturan PSBB maka aktivitas di perkantoran dan juga sebagian 

industri di larang beroperasi, untuk kurun waktu yang sedkit lama, dan hal ini 

akan menimbulkan kerugian pada masyarakat, jika PSBB ini di perpanjang 

bahkan  ke kota-kota maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. 

(Mutik Aromsin Putri, 2020).
1
 Pandemi covid-19 ini sangat memberi dampak 

yang besar terhadap perekonomian dan sosialdi dunia ini termasuk di 

indonesia. Ada tiga dampak besar pandemi covid-19 ini terhadap 

perekonomian, dampak yang pertama yaitu lemahnya konsumsi rumah tangga 

atau melemahnya daya beli, ekonomi akan naik jika daya beli juga tinggi. 

Dampak yang kedua yaitu pandemicovid-19 ini menimbulkan ketidakpastian, 

                                                             
1
 Mutik Aromsin Putri, R. S. (2020). Dampak covid-19. Dampak covid-19 terhdap 

perekonomian indonesia, 1-2. 
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kapan akan berakhirnya pandemi covid-19 ini, bahkan diinvestasi ikut 

melemah.. dampak yang ketiga yaitu lemaknya ekonomi sehingga  

menyebabkan harga komoditas turun, akibat dari dampak tersebut pemerintah 

juga akan melakukan tindakan cepat, melakukan vaksin, pemulihan ekonomi, 

BLT, bantuan modal usaha UKM/UMKM. (Beritasatu, 2021).
2
 Pada masa saat 

ini dengan munculnya pandemi covid-19 ini yang terjadi tidak hanya 

berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi pandemi  covid-19 ini juga 

berdampak pada perekonomian dan juga pekerjaan masyarakat, ada beberapa 

pekerja yang mengalami PHK hal ini terjadi di karenakan jumlah produksi 

yang sedikit bahkan berhenti berproduksi, dan ada juga yang mengalami 

penurunan pendapatan. Terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya 

kemampuan bertahan pengusaha ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-

19. ada usaha yang mengalami penurunan produksi, hanya sedikit yang tidak 

terdampak. Dampak covid-19 ini terhadap usaha mandiri membuat usaha 

menjadi terhenti. Pada saat sekarang ini pemerintah mengadakan new normal. 

New normal sendiri yaitu harus berjaga jarak, memakai masker, mencuci 

tangan atau menggunakan handsanitizer. Diharapkan dengan adanya new 

normal ini, aktifitas bisa berjalan seperti biasanya, dan juga di harapkan untuk 

mengurangi tersebarnya virus covid-19 ini. Namun kebanyakan masyarakat 

meyepelekan covid-19 ini. Padahal dampak dari covid-19 ini bisa sampai 

dengan kematian. (prudential, 2020)
3
  

Seperti yang sedang di alami keluarga penulis sendiri, yaitu bekerja 

sebagai penjahit, sebelum covid-19 datang, orang yang datang untuk menjahit 

lumayan banyak, tetapi semenjak adanya covid-19 ini orang-orang 

kebanyakan hanya berada di rumah karena takut keluar rumah dan yang 

menjahit baju di tempat orang tua penulis hanya beberapa orang saja. Jika 

hanya sedikit yang menjahit baju maka pendapatan pun sedikit dan 

                                                             
2
 Beritasatu. (2021). Dampak covid-19 terhadap ekonomi. Dipetik juli 27, 2021, dari Tiga 

dampak covid-19 bagi perekonomian nasional: https://www.beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-

dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional  

3
 Prudential. (2020). apa itu sebenarnya pandemi covid-19 ketahui juga dampaknya di 

indonesia. 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional
https://www.beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional
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berkurangnya kepuasan kerja di karenakan pendapatan yang sedikit ini. 

kepuasan kerja terjadi karena kurangnya pendapatan, dari yang sebelumnya 

mendapatkan banyak, dan semenjak covid-19 ini menyerang maka pendapatan 

yang di dapatkan menjadi sedikit dikarenakan jumlah produksi yang sedikit. 

Kepuasan banyak yang tidak tercapai terhadap karyawan di 

perusahaan. Pemimpin jarang mengetahui penyebab dari ketidakpuasan 

sehinngga karyawan merasakan ketidakpuasan di dalam bekerja. Ada 

beberapa perusahaan yang mengalami masalah terhadap kepuasan kerja 

karyawan mulai dari intensif yang kurang, tempat bekerja yang kurang 

nyaman, hinngga masalah kenaikan jabatan pada karyawan. kepuasan kerja  

ini di tunjukkan oleh karyawan itu sendiri dengan cara menyukai pekerjaan 

tersebut serta juga keasyikkan dalam bekerja, pada umumnya kepuasan kerja 

yaitu sebuah rasa nyaman dan hubungan yang baik terhadap sesama karyawan. 

kepuasan kerja sendiri yaitu kenikmatan seorang karyawan dalam bekerja di 

perusahaan tersebut, hal ini merupakan faktor penting karena hal ini 

berhubungan dengan stress, turnover, absensi. Kepuasan kerja dapat 

memberikan sebuah hal yang menyenangkan dan juga gembira dalam 

melaksanakan tugasnya di tempat bekerja tersebut, selain dari itu 

terpeliharanya kepuasan kerja ini akan medorong seorang karyawan bekerja 

agar lebih bersemangat dan juga membantu perusahaan untuk mencapi tujuan 

yang di inginkan. Seseorang yang mengungkapkan kepuasan nya terhadap 

pekerjaan cenderung lebih produktif, memiliki keterlibatan yang penting dan 

kecil kemungkinan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dari pada 

karyawan yang merasakan ketidakpuasan dalam bekerja. Ketika seorang 

karyawan tidak hadir dalam bekerja tanpa kabar itu juga merupakan adanya 

ketidakpuasan dalam bekerja. Jika seseorang memiliki tingkat kepuasan kerja 

yang tinggi  maka dia mempunyai sikap yang positif terhadap pekerjaannya 

dan juga cenderung lebih produktif. Kepuasan kerja itu seperti, gaji karyawan, 

promosi, bonus, dan juga pekerjaan itu sendirilah yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap karyawan yang melakukan pindah kerja. Kepuasan kerja 

ini juga meliputi kepedulian seorang pemimpim terhadap kinerja dari seorang 
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karyawan tersebut, kompensasi, dan juga kondisi kerja. Faktor lain dari 

kepuasan kerja itu adalah lingkungan di tempat seorang karyawan itu bekerja. 

Kepuasan kerja ini merupakan hal yang paling penting di dalam pekerjaan. 

Bagi seorang karyawan kepuasan kerja yaitu faktor individu atau sarana untuk 

mencapai produktivitas. 

Robbin (2003) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang di terima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima
4
.  

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaanya, penyebab kepuasan kerja ini adalah: gaji, kondisi kerja 

yang menunjang, hubungan dengan rekan kerja, dan hubungan dengan atasan. 

Di saat terjadinya covid-19 ini , kebanyakan karyawan menerima gaji separuh 

dari sebelum terjadinya covid-19 ini.  

 Karyawan adalah aset yang penting bagi perusahaan karena mereka 

berkontribusi langsung dalam perkembangan bisnis. Kepuasan kerja dari 

karyawan harus di perhatikan dengan baik agar kinerja mereka terjaga 

(Greatdayhr, 2020). Kepuasan kerja karyawan dalam bekerja akan membuat 

dia menikmati pekerjaannya (ERP, 2020).
5
 Atasan yang mengutamakan 

kinerja karyawannya akan memberikan perhatian kepada karyawannya untuk 

menciptakan hubungan kerja yang baik.  Pada saat karyawan telah mencapai 

atau melebihi target yang di tentukan, sebaiknya perusahaan memberikan 

reward kepada karyawannya seperti memberikan hari cuti tambahan kepada 

karyawan, tindakan seperti ini akan meningkatkan kepuasan kerja pada 

karyawan. (Greatdayhr, 2020). 
6
 

                                                             
4
 Rahmad, Bimbingan karir (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia,2013) , Hlm. 105 

5 ERP, U. (2020, Maret 12). Kepuasan Karyawan. Dipetik Juni 28, 2021, dari Kepuasan 

karyawan dan kepuasan pelanggan: https://www.ultima-erp-id/article/sia/kepuasan-karyawan-

pelanggan/  

6
 Greatdayhr. (2020, November 19). kepuasan karyawan. Dipetik Juni 28, 2021, dari 

kepuasan kerja karyawan dan dampaknya terhadap kesuksesan bisnis anda: 

https://greatdayhr.com/id/blog/kepuasan-kerja/  

https://www.ultima-erp-id/article/sia/kepuasan-karyawan-pelanggan/
https://www.ultima-erp-id/article/sia/kepuasan-karyawan-pelanggan/
https://greatdayhr.com/id/blog/kepuasan-kerja/
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Masalah tentang produktivitas  merupakan suatu topik pembicaraan 

yang sangat kompleks dan bersifat multi dimensial. Dikarenakan ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi, faktor it dapat berasal dari perusahaan maupun di 

luar perusahaan. Faktor yang berasalah dari dalam perusahaan itu seperti 

karyawannya, alat kerja, material kerjanya, sedangkan faktor dari luar 

perusahaan seperti konflik di kerluarga yang di bawa ke perusahaan. Banyan 

tuntutan karyawan dan lemahnya daya beli masyarakat. Manusia merupakan 

makhluk yang tidak bisa lepas dari segala kekurangan, maka dari itu ada 

beberapa hambatan yang bisa mempengaruhi fungsinya sebagai salah satu 

faktor penentu produktivitas. Frasen (dalam Nugroho, 2000) menyatakan 

bahwa hambatan yang terjadi seperti fisiologis, gizi, dan klinis (kesehatan). 

Produktivitas ini merupakan salah satu hal terpenting di perusahaan, 

dikarenakan maju mundurnya suatu perusahaan itu tergantung kepada naik 

turunnya produktivitas kerja karyawan. seorang karyawan yang melakukan 

pekerjaan dapat di pastikan akan memperoleh suatu hasil dari kerja tersebut. 

Hasil itu yaitu output  akan produksi dari suatu aktivitas kerja. Produksi dan 

produktivitas ini merupakan hal yang saling berhubungan satu sama lain. 

Produksi yaitu suatu usaha untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, 

sedangkan produktivitas itu sendiri yaitu cara pencapaian tingkat produksi.  

Produktivitas di tunjukkan oleh perilakunya sebagai pengeluaran 

(output)  dari proses berbagai komponen kejiwaan yang melatar belakangi, 

bahwa motivasi kerja sering di wujudkan oleh produktivitas setiap individu 

yang ada di dalamnya. Dalam hubungannya karyawan memiliki peranan 

pmimpin merupakan suatu hal yang penting. Dikarenakan sikap pemimpin 

dalam menghadapi karyawan akan mempengaruhi sikap seorang karyawan. 

Seorang pemimpin itu harus menciptakan hubungan yang baik dengan 

karyawan. produktivitas yang rendah harus di selesaikan oleh suatu 

perusahaan karena produktivitas ini dapat mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas perusahaan dalam menghadapi persaingan dan juga menjdi kunci 

utama dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. 
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Menurut J Ravianto produktivitas adalah berdasarkan konsep akan 

menunjukkan hubungan antara hasil kerja dengan suatu satuan waktu yang di 

perlukan untuk menciptakan produk dari seorang pekerja. 

Beberapa perusahaan ada yang memberhentikan karyawannya bekerja 

atau PHK karena tidak ada nya produktivitas, ada juga beberapa perusahaan 

yang memproduksi barang separuh dari sebelum terjadinya covid-19 ini.  

Produktivitas adalah perbandingan yang dimiliki baik secara 

perorangan maupun dalam tim. Produktivitas artinya adalah sesuatu yang 

menghasilkan barang atau  jasa. Produktivitas bertujuan untuk menghasilkan 

atau meningkatkan hasil barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya 

secara efesien. (riadi, 2019).
7
  Seorang karyawan dapat dikatakan produktif 

apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang di 

harapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Produktivitas kerja karyawan 

perhatian dari perusahaan karena produktivitas dapat meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan (kecklojen, 2016).  

Ada usaha yang tetap menjalankan usahanya walaupun berkurangnya 

produksi seperti usaha kue bolu ina boy ini. Tentu dengan berkurangnya 

produksi maka terjadilah pengurangan pendapatan. 

Dari judul yang di bahas yaitu “Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan 

Terhadap Produktivitas Usaha Kue Bolu Ina Boy Masa Pandemi Covid-19 Di 

Balai Jaring Kota Payakumbuh”. Berdasarkan dari wawancara yang telah di 

lakukan pada bulan mei 2021, penulis menyimpulkan bahwa sebelum adanya 

covid-19 ini produktivitas di usaha kue bolu ina boy tersebut mulai dari 100-

200 produksi kue bolu dengan gaji karyawan sekitar 2 jt, dan saat terjadinya 

covid-19 ini produksi menurun separuh dari sebelum ada nya covid-19 sebesar 

50% yaitu 50-100 produksi kue bolu, dan ini mempengaruhi  gaji karyawan di 

sana yang juga menurun hingga 50% dengan gaji 1 jt. 

                                                             

7
 Riadi, M. (2019, November 27). Produktivitas Kerja. Dipetik Juni 28, 2021, dari 

Produktivitas Kerja - pengertian, aspek dan pengukuran: 

https://www.kajianpustaka.com/2019/11/produktivitas-kerja-pengertian-aspek-pengukuran-dan-

faktor-yang-mempengaruhi.html?m=1 
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Pada saat penulis observasi di tempat usaha kue bolu ina boy tersebut, 

penulis melihat di sana ada karyawan yang bekerja untuk membuat kue, dan 

ada karyawan yang bekerja untuk membungkus kue, karyawan yang bekerja 

di sana kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga, tetapi karyawan di sana 

bekerja tidak sesuai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, itu 

mempermudah penyebaran virus covid-19, karena kita tidak tau apakah di 

sana ada yang positif atau negatif covid-19. 

 

1.2 Penegasan Istilah 

1. Kepuasan kerja 

Menurut Robbin (2003) kepuasan kerja adalah sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang di terima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima.
8
 

2. Produktivitas 

Produktivitas adalah sesuatu kegiatan yang menghasilkan barang 

atau jasa.  

3. Pandemi Covid-19 

Covid-19 adalah Virus yang menular melalui udara, virus ini 

meyerang sistem pernafasan.  

 

1.3 Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis 

dapat mendefinisikan masalah yaitu “Pengaruh kepuasan kerja karyawan 

terhadap produktivitas pada masa pandemi covid-19 usaha kue bolu ina 

boy di Balai Jaring Kota Payakumbuh”. 

2. Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang di 

paparkan di atas serta mengingat keterbatasan penelitian, agar penelitian 

                                                             
8
  Rahmad, Bimbingan karir (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia,2013) , Hlm. 105 
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ini dapat terarah dan mendalam, maka dalam penelitian ini di batasi pada 

pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap produktivitas usaha kue bolu 

ina boy pada masa pandemi covid-19. 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka penulis 

merumuskan “Bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap 

produktivitas usaha kue bolu ina boy masa pandemi covid-19 di Balai 

Jaring kota Payakumbuh?”. 

1.4 Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan 

terhadap produktivitas usaha kue bolu ina boy masa pandemi covid-19 di 

Balai Jaring kota Payakumbuh”. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis di harapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan 

pada bidang bimbingan konseling islam khususnya pengaruh kepuasan 

kerja karyawan terhadap produktivitas usaha kue bolu ina boy masa 

pandemi covid-19 di Balai Jaring kota Payakumbuh. 

b. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat membantu karyawan 

untuk lebih puas dengan hasil kerja. 

 

1.5 Sistematika Penelitian  

Sistematika penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I:  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penelitian. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 
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Bab ini menjelaskan tentang teori yang menjadi acuan dasar teori, 

mencakup kajian teori, penelitian yang relevan, definisi 

konsepsional dan operasional variabel, serta hipotesis. 

BAB III:  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, populasi, teknik pengumpulan data, uji validitas, uji 

reabilitas, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV:  Gambaran umum lokasi penelitian 

Bab ini membahas tentang deskripsi di tempat penelitian. 

BAB V :  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang data awal penelitian, penyajian data, 

analisis data dan pembahasan. 

BAB VI:  Penutup 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja yaitu perasaan yang puas dan senang karena 

harapan dan kenyataan sudah terpenuhi. Di dalam kamus bahasa 

indonesia kepuasan yaitu puas, merasa senang, perihal (hal yang 

bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya). timbulnya 

kepuasan setelah membandingkan antara hasil kinerja dengan 

keinginannya. Sedangkan tingkat kepuasan yaitu hasil perbedaan 

antara harapan dengan kinerja yang di lakukan. Apabila kinerja tidak 

sesuai harapan maka hasilnya tidak memuaskan begitupun sebaliknya 

jika pekerjaan sesuai harapan maka hasilnya pun memuaskan. 

Pengertian kepuasan atau ketidakpuasan adalah rasa puas yang di 

rasakan ketika seorang mendapatkan dan mencapai target di 

perusahaan. (Pengetahuan, 2015).
9
 

Menurut Robbin (2003) adalah sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan 

yang di terima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima. Greenberg dan Baron (2003) mengatakan bahwa 

kepuasan kerja yaitu sikap positif atau negatif yang di lakukan individu 

terhadap pekerjaan mereka terima. 
10

Hasibuan (2001:202) juga 

mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkn dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati 

                                                             
9
 Pengetahuan, K. (2015, Juli 23). Kepuasan Karyawan. Dipetik Juni 28, 2021, dari 

Pengertian Kepuasan: https://www.kanal.web.id/pengertian-kepuasan 
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dalam pekerjaan, luar pekerjaan dan kombinasi dalam dan luar 

pekerjaaan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan kerja 

1) Kompensasi dan lingkungan kerja 

Kompensasi dan fasilitas-fasilitas yang di berikan oleh perusahaan 

seperti karyawan mendapatkan gaji, di beri bonus, asurani 

ksehatan, dan sesuatu hal yang membuat kayawan itu senang. 

Lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan juga akan 

mempebgaruhi dan kepuasan kerja karyawan semakin meningkat. 

2) Keseimbangan hidup dan kerja 

Jika karyawan memiliki keseimbangan hidup dan kerja maka 

kualitas hidup karyawan akan meningkat dan akan mendorong 

kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja yang tinggi akan 

membangkitkan motivasi karyawan dan hal ini akan berdampak 

bagi perusahaan. 

3) Keamanan kerja dan merasa di hormati 

Apabila perusahan dapat meyakinkan karyawan bahwa pekerjaan 

tersebut aman maka akan membuat kepuasan terhadap kerja 

karyawan, selain itu keamanan di tempat pekerjaan juga akan 

mempengaruhi kepuasan karyawan, kepuasan karyawan meningkat 

apabila mereka di hormati di lingkungan kerja dan juga di berikan 

penghargaan jika mereka telah mencapai suatu target di 

perusahaan. 

4) Adanya tantangan dan jalur karir yang menjanjikan 

Perusahaan harus memberikan tantangan kepada karyawan agar 

meeka tetap termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Tantanga 

yang di berikan seperti memberi peluang untuk bekerja di sebuah 

proyek baru. (Greatdayhr, kepuasan kerja, 2020).
11

 

                                                             
11

 Greatdayhr. (2020, November 19). kepuasan karyawan. Dipetik Juni 28, 2021, dari kepuasan 

kerja karyawan dan dampaknya terhadap kesuksesan bisnis anda: 

https://greatdayhr.com/id/blog/kepuasan-kerja/ 
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 Faktor yang lain yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: 

1. Di hormati dan di akui (Respect dan Recognition) 

Artinya yaitu setiap indivdu saling menghargai dan juga merasa ter 

motivasi jika merka di hormati di tempat merek bekejra. Seseorang 

karyawan juga akan semakin ter motivasi apabila perusahaan 

memberikan pernghargaan atas kerja keras seorang karyawan tersebut. 

Oleh karena itu pengakuan ini merupakan salah satu faktor dari adanya 

kepuasan terhadap karyawan. 

2. Pertumbuhan karir 

Yaitu seorang karyawan selalu berharap dan berusaha untuk 

mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa seorang 

karyawan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Oelh di karenakan itu, jika 

suatu perusahaan memberikan peran kerja yang baru, maka hal itu juga 

akan meningkatkan kepuasan kerja terhadap seorang karyawan bahwa 

mereka akan mendapatkan kesempatan baru untuk peningkatan dalam 

karirnya. (bisnis, 2020)
12

 

c. Hubungan Kepuasan Kerja 

Kreitner dan Kinicki (2001) menuliskan hubungan kepuasan 

kerja sebagai berikut: 

1) Motivasi, antara motivasi dan kepuasan kerja terdapat hubungan 

yang positif dan sangat signifikan. Karena kepuasan dengan 

pengawasan mempunyai korelasi signifikan dengan motivasi. 

2) Keterlibatan dalam bekerja. Dimana seorang individu secara 

pribadi dilibatkan dengan peran kerjanya. Karena pelibatan kerja 

mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja, dan peran pimpinan 

adalah mendorong memperkuat lingkungan kerja yang memuaskan 

untuk meningkatkan keterlibatan kerja pekerja. 

                                                             
12

 Bisnis, f. e. (2020, oktober 22). faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Dipetik juli 27, 

2021, dari Pengertian kepuasan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: 

https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/884-pengertian-kepuasan-kerja-dan-

faktor-faktor-yang-mempengaruhimya 
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3) Organizational citizenship behavior merupakan perilaku pekerja di 

luar dari apa yang menjadi tugasnya. 

4) Komitmen organisasi, mencerminkan tingkatan dimana individu 

mengidentifikasi dengan organisasi dan mempunyai komitmen 

terhadap tujuannya.
13

 

d. Mengukur kepuasan kerja 

Pengukuran kepuasan kerja sangat bervariasi, baik dari segi 

analisa statistik maupun dari segi pengumpulan data. Informasi yang di 

dapat dari kepuasan kerja biasanya melalui tanya jawab secara 

perorangan dengan angket atau dengan kelompok kerja (Riggio:2005). 

Kepuasan kerja di ukur dengan kusioner yang di isi oleh karyawan. 

Ada 3  pendekatan untuk pengukuran kepuasan kerja yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pengukuran kepuasan kerja di lihat sebagai konsep global. 

Pengukuran ini dilakukan menggunakan kusioner 1 

pertanyaan. Ada kelebihan pabila menggunakan cara ini yaitu 

seperti, tidak adanya biaya pengembangan, mudah di 

administrasikan dan di beri nilai. 

2) Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep permukaan. 

Konsep  ini menggunakan konsep facet (permukaan), yang 

dapat di periksa menggunakan konsep ini yaitu beban kerja, 

kondisi kerja, keamanan kerja, kompetensi, status dan prestasi 

kerja. 

3) Pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai kebutuhan yang 

terpenuhkan. 

Pendekatan ini dikembangkan oleh porter. Kusioner porter 

didasarkan pada pendekatan teori kebutuhan akan kepuasan kerja, 

yang terdiri dari 15 pertanyaan yang  berkaitan dengan kebutuhan 
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akan rasa aman, penghargaan, otonomi, sosial, dan aktualisasi 

diri.
14

 

 Cara mengukur kepuasan kerja dengan cara lain yaitu: 

a. Menggunakan skala index deskripsi jabatan (job description index). 

Sakala pengurukan ini di kembangkan oleh Smith, Kendall, dan Hullin 

pada tahun 1969. Cara penggunaan dari skala ini yaitu dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan tentang pekerjaan. 

Setiap dari pertanyaan yang di tanyakan itu harus di jawab oleh 

karyawan, dengan jawaban, iya,tidak atau ragu-ragu. Dengan cara ini 

dapat mengetahui kepuasan kerja terhadap karyawan 

b. Menggunakan kepuasan kuesioner kepuasan kerja minnesota 

(minnesota satisfaction questionare). 

Pengurukan kepuasan kerja ini di kembangkan oleh Weiss dan 

Englang pada tahun 1967. Dengan menggunakan skala ini kartyawan 

harus memilih jawaban dengan jawaban, sangat tidak puas,tidak puas, 

netral, puas dan sangat memuaskan terhadap pertanyaan yang di 

ajukan. Dengan menggunakan skala ini kita dapat mengetahui 

kepuasan kerja karyawan. 

c. Pengukuran berdasarkan ekspresi wajah. 

Pengukuran ini di kembangkan oleh  kunin pada tahun 1955. 

Karyawan harus memilih salah satu gambar wajah orang yang sangat 

gembira, gembira, netral, cemberut dan sangat cemberut. Dengan 

menggunakan skala ini maka kita akan mnegetahui kepuasan kerja 

karyawan. (nararya, 2017)
15

 

e. Kepuasan kerja menurut prespektif islam 

Menurut prespektif islam bekerja itu adalah sebuah ibadah. 

“Bekerjalah seakan-akan engkau hidup seribu tahun lagi, dan 

                                                             
14

 Rahmad, Bimbingan karir (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia,2013) , Hlm. 110-

111 
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 Nararya, s. (2017, juli). cara mengukur kepuasan kerja. Dipetik juli 27, 2021, dari 

bagaimana caranya mengukur kepuasan kerja?: https://www.dictio.id/t/bagaimana-caranya-

mengukur-kepuasan-kerja/8998/2  

https://www.dictio.id/t/bagaimana-caranya-mengukur-kepuasan-kerja/8998/2
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beribadahlah seakan-akan besok engkau akan mati.” (Al-Hadis). 

Hadis tersebut adalah anjuran Nabi Muhammad SAW untuk umat yang 

sudah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan 

ridha allah SWT. (Citrawarga, 2021) Terdapat dalam Al-Qur’an yaitu 

surah At-Taubah ayat 59 yang artinya:  

                       

                   

Dan sekiranya mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan 

kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, “Cukuplah 

Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami 

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang 

berharap kepada Allah.” 

f. Komponen Kepuasan Kerja 

Menurut Locke (1976) ada 3 kategori komponen kepuasan kerja 

yaitu kepentingan, nilai-nilai dan persepsi yaitu: 

Komponen pertama adalah kepuasan kerja ialah fungsi dari 

nilai-nilai. Locke membedakan antara nilai-nilai dan kebutuhan, 

kebutuhan yaitu suatu tujuan yang di syaratkan yang paling dasar 

untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti ogsigen dan air. 

Selanjutnya kebutuhan pokok, seperti pertumbuhan, aktualisasi dan 

peenghargaan.  

Komponen kedua adalah kepentingan. Seseorang tidak hanya 

membedakan suatu nilai-nilai yang ada pada mereka tetapi 

kepentingan mereka itu dalam menempatkan nilai-nilai tersebut. 

Komponen ketiga adalah persepsi. Kepuasan didasarkan pada 

persepsi individu terhadap situasi pada saat sekarang ini dan nilai-nilai 

yang ada di individu. ketika seseorang tidak mempersepsi maka 

seseorang itu harus melihat bahwa ada situasi yang sebenarnya untuk 

di pahami sebagai reaksi pribadi.  
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Nilai ialah suatu keyakinan dasar yaitu sosiallebih di sukai dari 

pada pola perilaku atau suatu bentuk keberadaan yang berlawanan. 

Pada nilai ini sangat kuat untu memengaruhi sikap yang ada pada diri 

seseorang. Sikap yaitu bagaimana seseorang merasakan sesuatu. 

g. Cara meningkatkan kepuasan kerja 

1. Menyediakan lingkungan yang baik untuk karyawan 

Perusahaan harus membuat suasana dalam bekerja menjadi santai 

dan juga bisa mendukung kinerja karyawan agar karayawan 

tersebut memiliki kepuasan kerja, seperti emberikan karyawan 

tempat bekerja yang tenang dan nyaman 

2. Fasilitas mendukung 

Fasilitas yang di berikan oleh perusahaan juga merupakan suatu 

kepuasan bagi karyawan 

3. Berikan dukungan jika karyawan memberikan suatu ide perusahaan 

Jangan sampai membuat karyawn merasa sengan untuk 

mengungkapkan ide darinya. Meski sekalipun ide dari karyawan 

tersebut tidak sesuai dengan yang di harapkan. 

4. Berikan tujuan dan target sesuai kemampuan 

Setiap karyawan pstinya memiliki tujuan dan target yang besar. 

Namun, hal tersebut tidak bisa di capai oleh satu orang karyawan 

saja.  

5. Terima saran dari karyawan 

Setiap perusahaan harus menerima saran dari karyawannta. 

Ciptakan suasana diskusi yang mendukung. (Enervon, 2019)
16

 

h. Penyebab meningkatnya kepuasan kerja 

Ada beberapa hal yang dapat membuat meningkatnya kepuasan 

karyawan antara lain: 

1. Memberikan fleksibelitas 

                                                             
16

 Enervon. (2019, september 18). cara meningkatkan kepuasan karyawan. Dipetik juli 

27, 2021, dari cara efektif meningkatkan kepuasan kerja karyawan: 

https://www.enervon.co.id/news/362/cara-efektif-meningkatkan-kepuasan-kerja-katyawan/  

https://www.enervon.co.id/news/362/cara-efektif-meningkatkan-kepuasan-kerja-katyawan/
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2. Bisa mengurangistress saat di perjalanan 

3. Membuat waktu kerja yang efisien 

4. Membuat komunikasi menjadi mudah 

5. Gaya hidup yang sehat 

6. Lingkungan positif untuk pertumbuhan 

7. Membuat rutinitas yang seru. (Santoso, 2021)
17

 

i. Manfaat kepuasan kerja 

Ada beberapa manfaat dari kepuasan kerja untuk perusahaan sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas 

Seseorang karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya, 

memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Jika suatu 

perusahaan mampu menjaga kepuasan kerja karyawan, maka 

tidak hanya produktivitas seluru divisi dapat terus meningkat dari 

hari ke hari. 

2. Menumbuhkan sikap loyalitas 

Kepuasan kerja karyawan ada karena kebutuhan emosional 

karyawan terpenuhi. Lingkungan kerja yang nyaman juga akan 

membuat rasa senang dan akan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. 

3. Menurunnya tingkat ketidakhadiran 

Bila seorang karyawan merasa tidak nyaman di tempat ia bekerja 

dan juga tertekan dalam kantor, maka akan timbul keinginan 

seorang karyawan untuk tidak hadir. Akibat dari rasa yang tidak 

nyaman itu karyawan tidak hadir dengan berbagai alasan. Namun, 

jika sebuah perusahaan bisa membrikan lingkungan kerja yang 

nyaman dan positif, maka karyawan akan betah berada di tempat 

ia bekerja dan tingkat ketidakhadiran akan turun. 

                                                             
17

 Santoso, D. (2021). Kepuasan Karyawan. Dipetik Juli 27, 2021, dari Pengertian 

kepuasan karyawan termasuk penyebab dan dampaknya: 

https://smartpresence.id/blog/hr/pengertian-kepuasan-kerja  

https://smartpresence.id/blog/hr/pengertian-kepuasan-kerja
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4. Meningkatnya pelayanan perusahaan pada pelanggan atau klien 

Jika perusahaan mampu membrikan sebuah lingkungan kerja 

yang kondusif, karyawan akan bekerja lebih kolaboratif. 

(Linovhr)
18

 

2.1.2 Produktivitas 

a. Pengertian Produktivitas 

Kata produktivitas di ambil dari bahasa inggris yaitu 

productivity yaitu product dan activity jadi arti dari produktivitas 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan  untuk menghasilkan suatu 

produk barang atau jasa. Menurut J Ravianto menjelaskan bahwa arti 

produktivitas ialah sebuah konsep yang menunjukkan adanya kaitan 

antara hasil kerja dengan satuan waktu yang di butuhkan untuk 

menghasilkan produk seorang tenaga kerja. (ibnuisamil, 2020)
19

. 

Sinungan (2001) mengatakan bahwa produktivitas adalah suatu 

pendekatan interdisipliner untuk menunjukkan tujuan yang efektif, 

pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktivitas 

untuk menggunakan sumber-sumber secara efesien dan tetap menjaga 

adanya kualitas yang tinggi. (muayyad, 2016). Nasution (2001) juga 

mengatakan bahwa produktivitas adalah sebuah konsep yang 

menggambarkan hubungan antara mereka (jumlah barang dan jasa 

yang di produksi) dengan sumber (yang jumlah tenaga kerja, modal, 

tanah, energi, dll) yang di gunakan untuk menghasilkan hasil. 

 Jadi produktivitas itu adalah bagaimana kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan barang, jasa, cara mengukur hasil 

yang berasal dari usaha yang di lakukan dan suatu pembanding antara 

hasil keluaran dan masukan. Kata sifat dari produktivitas ialah 

produktif yang artinya adalah menghasilkan. 

                                                             
18

 Linovhr. (t.thn.). Kepuasan karyawan. Dipetik Juli 27, 2021, dari Kepuasan kerja: 

pengertian, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi: https://www.linovhr.com/kepuasan-kerja/  

19
 Ibnuismail. (2020). Arti produktivitas, pengertian menurut para ahli dan cara 

menghitungnya. 

https://www.linovhr.com/kepuasan-kerja/
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Produktivitas merupakan kegiatan yang menghasilkan 

produksi. (sodexo, 2020).  

b. Faktor yang mempengaruhi produktivitas 

1) Faktor teknis 

Faktor ini memengaruhi tingkat produksi pada perusahaan. Tingkat 

produktivitas pada perusahaan akan semakin baik jika seseorang 

mampu menggunakan teknologi yang terbaru dengan cara yang 

tepat. 

2) Faktor produksi 

Terdapat beberapa point yang termasuk dalam faktor produksi 

yaitu: koordinasi, pengendalian produksi, perencanaan. 

Standarisasi proses produksi dan kualitas bahan baku. 

3) Faktor organisasi 

Ada beberapa point yang masuk faktor organisasi yaitu: pembagian 

atau alokasi 1 pekerjaan, otoritas, pendefinisian organisasi, 

departemen dan tanggung jawab. 

4) Faktor pemerintah 

Peraturan dan kebijakan yang di terbitkan oleh pemerintah mampu 

mempengaruhi tingkat produktivitas suatu organisasi, seperti 

peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan fiskal. 

5) Faktor manajemen 

Adanya pemanfaatan teknologi yang terbaru dalam produksi, 

motivasi yang tinggi terhadap karyawan, lingkungan kerja yang 

bagus, dan mampu meningkatkan kegiatan produktivitas 

perusahaan. (Ismail, 2020)
20

 

c. Pengukuran produktivitas 

Pengukuran produktivitas karyawan dilakukan oleh pihak 

perusahaan untuk memantau pkinerja dan prestasi yang di raih oleh 

setiap karyawan. Dengan adanya pengukuran produktivitas akan 

                                                             
20

 Ismail, I. (2020, November). Produktivitas. Dipetik Juni 23, 2021, dari Arti 

produktivitas : pengertian menurut ahli: https://accure.id/bisnis-ukm/arti-poduktivitas/ 
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membantu perusahaan dalam mengukur dan menilai kinerja seorang 

karyawan. Hasil penilaian prestasi karyawan akan menjadi patokan 

bagi pihak perusahaan untuk mengambil tindakan. 

d. Tujuan adanya pengukuran produktivitas 

Secara umum tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi 

terkait jenis rasio mana yang di terapkan dari beberapa jenis nilai 

produktivitas yang ada. 

Tujuan lainnya yaitu. 

1) Melakukan penilaian terhadap efesiensi konversi sumber dayanya 

2) Mengorganisasi tujuan pada ekonomis dan pada non ekonomis dari 

suatu perusahaan 

3) Mentargetkan tingkat produktivitas pada masa yang akan datang 

4) Menyediakan informasi yang bermanfaat dalam membandingkan 

suatu tingkat produktivitas 

5) Menciptakan tindakan kompetitif berupaya untuk meningkatkan 

produktivitas terus menerus. 

e. Manfaat pengukuran produktivitas 

Ada beberapa manfaat pengukuran produktivitas antara lain: 

1) Perusahaan mendapatkan informasi tentang nilai produktivitas di 

bandingkan kompetitor lain. 

2) Perusakaan dapat mengubah perencanaan target tingkat 

produktivitas. 

3) Perusahaan bisa menetapkan stategi untuk memperbaiki kondisi 

produktivitas dengan berpatokan pada kesenjangan produktivitas 

yang terdapat dalam tingkat perencanaan, 

f. Produktivitas dalam pandangan islam 

Ayat yang membahas tentang produktivitas terdapat pada 

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Q.S An-nisa’ ayat 95 sebagai 

berikut. 
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“Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak 

turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan harta dan 

harta dan jiwnya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang 

tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) 

yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 

atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” 

Kata kunci yang terkait tentang produktivitas pada ayat di atas 

yaitu “berjihad”. Kata berjihad pada ayat di atas artinya yaitu 

“bekerja”. 

Bekerja yang di lakukan dengan mengharapkan ridho dari 

Allah SWT yaitu halal hukumnya. Layaknya produktivitas tercemin 

pada besarnya produksi, kualitas pada produk, evektivitas dan 

efesiensi. Di karenakan itu ada baiknya masyarakat diarahkan kepada 

perkembangan kepribadian yang produktif sehingga kelayakan pada 

produktivitas tercapai. 

Kelayakan yang ada pada produksi itu tergantung kepada 

profesionalisme kerja yang ada pada diri seseorang. Profesionalisme 

ini tidak hanya bergantung kepada keahlian namun juga kepada 

keterampilan kerja atau situasi kerja pada individu. 

Menurut Syamsudin seseorang harus selalu berpegang teguh 

pasa sebuah prinsip yakni: 

1) Seorang muslim itu yang bekerja harus dengan niat yang ihklas 

karena Allah SWT. Karena bekerja hanya untuk menegakkan 

ibadah kepada Allah SWT agar seseorang yan bekerja terhindar 
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dari suatu hal yang di haramkan seperti meminta-minta kepada 

orang lain dan menjadi beban bagi orang lain. 

2) Seorang muslim itu harus beraklah mulia seperti bersikap juju, 

amanah terhadap pekerjaanya, dan selalu menepati janji, 

menunaikan hutang dan membayarnya kembali dengan cara yang 

baik. 

3) Seorang muslim itu harus kerja dalam sesuatu yang baik dan usaha 

yang halal. Bagi seorang pekerja muslim akan menghalkan yang 

halal, dan juga mengharamkan yang haram. 

4) Seorang muslim itu harus terhindar dari yang namany riba, 

dikarenakan dosa riba yang berat dan juga tidak berkah. 

5) Seorang muslim itu tidak di perbolehkan memakan harta orang lain 

dengan cara yang haram , di karenakan harta seseorang itu sama 

seperti kehormatan darahnya. 

6) Seorang pekerja muslim itu harus mengindari dari segala bentuk 

sikap ataupun tidakan yang dapat merugikan orang lain. 

7) Seorang muslim itu harus harus berpegang teguh pada syari’at dan 

bimbingan islam agar seorang pekerja muslim itu terhindar dari 

yang namanya penyimpangan yang dapat mendatangkan saksi 

hukum. 

8) Seorang muslim itu bekerja harus bersikap loyal kepada sesama 

pekerja muslim. (Hasmy, 2019)
21

 

g.  Manfaat produktivitas 

Sumanth menjelaskan beberapa manfaat bagi perusahaan jika 

melakukan pengukuran produktivitas, Tarigan, 2019 yaitu: 

1. Perusahaan dapat menilai efisiensi dari proses konversi sumber 

daya yang di operasikan hingga dapat di kirakan banyak output 

yang dapat di hasilkan setiap penambahan sumber daya. 

2. Sasaran perusahaan, mulai dari ekonomis ataupun yang ekonomis, 

hal itu dapat di tentukan prioritasnya melalui pengukuran 

produktivitas. 
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3. Target perbaikan produktivitas di masa mendatang dapat direvisi di 

modifikasi secara realistis. 

h.  Upaya peningkatan produktivitas 

Edy Sutrisno 2009 mengemukakan beberapa hal yang dapat 

meningkatkan produktivitas: 

1. Melakukan perbaikan untuk melakukan peningkatan pada 

produktivitas. 

2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan yang berkaitan dengan 

perbaikan supaya dapat meningkatkan hasil kerja oleh 

karyawan dan dengan segala komponen. 

3. Pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di sebuah 

perusahaan dapat di lakukan dengan memberikan hak sebagai 

manusia, seperti kebebasan untuk memperoleh pekerjaan 

yang layak. (Ferusgel, 2015)
22

 

i. Pentingnya produktivitas  

Setiap perusahaan yang sukses  akan memahami tentang 

pentingnya suatu produktivitas. Menjadi produktif akan membantu 

sebuh perusahaan untuk meningkatkan dan juga memanfaatkan 

kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sebagian dari perusahaan akan 

memilih karyawan yang sehat walafiat dan juga memilih karyawan 

yang senang bahagia. 

Manfaat pelanggan, total pengalaman klien adalah kunci untuk 

memuaskan pelanggan dan klien, dan juga hampir dari semua 

perusahaan yang produktif menggunakan untuk mendapatkan loyalitas 

pelanggan. Jika pelanggan setia berbelanja pada sebuah perusahaan, 

maka pelanggan tersebut kan membagikan pengalamannya berbelanja 

di tempat perusahaan tersebut, hal itu menjadi kunci keberuntungan 

pemasaran bagi sebuah perusahaan. 

                                                             
22 Ferusgel, A. (2015). Produktivitas kerja. Dipetik Juli 27, 2021, dari Manfaat produktivitas upaya 

peningkatan produktivitas kerja: https://text-id.123dok.com/document/9yn4o61zv-manfaat-

produktivitas-upaya-peningkatan-upaya-peningkatan-produktivitas-kerja.html  

https://text-id.123dok.com/document/9yn4o61zv-manfaat-produktivitas-upaya-peningkatan-upaya-peningkatan-produktivitas-kerja.html
https://text-id.123dok.com/document/9yn4o61zv-manfaat-produktivitas-upaya-peningkatan-upaya-peningkatan-produktivitas-kerja.html
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Perusahaan, karyawan itu sendiri merupakan investasi, karyawan 

tersebut harus menghasilkan pengemblian yng sehat atau juga ada 

manfaatnya bagi sebuah perusahaan. Oleh karna itu, jika karyawan 

lebih produktif, perusahaan harus mencapai tujuan untuk investas 

kepada mereka. Produktivitas dapat membantu memodivikasi budaya 

tempat kerja dan juga dapat meningkatkan moral, dan menghasilkan 

lingkungan yng baik. 

Tenaga kerja, ketika sebuah perusahaan sangat produktif, dan 

akhinya perusahaan tersebut sukses, dikarenakan intensif harus 

disediakan untuk karyawan. hal ini termasuk, naiknya gaji seorang 

karyawan, bonus, asuransi kesehatan dan yang lain sebagainya. 

produktivitas di tempat kerja adalah sebuah aspek penting pada sebuah 

perusahaan. (Blogspot, 2021)
23

 

2.1.3 Pandemi Covid-19 

a. Pengertian Pandemi Covid-19 

 Pandemi covid-19 adalah virus yang menular melalui udara 

dan menyerang sistem pernafasan. Semenjak adanya covid-19 ini, ada 

beberapa perusahaan yang tingkat produksinya rendah bahkan tidak 

adanya suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu barang 

dikarenakan covid-19 ini yang mudah menular. Ada perusahaan yang 

menghentikan karyawannya dan ada juga perusahaan yang tingkat 

produksi nya separuh dari sebelum terjadinya covid-19 ini. Dan 

banyak sekolah-sekolah yang membuat siswa harus belajar di 

rumah/daring, ada beberapa siswa yang ngeluh sekolah daring karena 

pelajarannya kurang dapat di pahami. Dan ada juga beberapa orang 

yang harus bekerja di rumah, karena takutnya virus covid-19 ini 

menyebar. 

                                                             
23 Blogspot. (2021). Produktivitas Kerja. Dipetik Juli 27, 2021, dari Apa itu produktivitas kerja dan faktor 

yang mempengaruhi: https://pengertianartidefinisi.blogspot.com/2017/10/arti-produktivitas-

kerja.html?=1  

https://pengertianartidefinisi.blogspot.com/2017/10/arti-produktivitas-kerja.html?=1
https://pengertianartidefinisi.blogspot.com/2017/10/arti-produktivitas-kerja.html?=1
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 Namun sekarang, pemerintah mengadakan new normal, 

yang setiap orang nya kalau keluar rumah harus menggunakan masker, 

harus mencuci tangan, menjaga jarak dan lainnya. 

b. Dampak Covid-19 terhadap perusahaan 

Ada beberapa dampak covid-19 terhadap perusahaan yaitu: 

1) Lapangan usaha menerapkan PHK 

Dampak covid-19 ini terhadap perusahaan di indonesia yaitu 

pengurangan tenaga kerja hingga penundaan tenaga kerja baru. 

Kementrian ketenagakerjaan sudah mencatat sampai tanggal 1 mei 

2020 ad sekitar 375 ribu pegawai yang terkena PHK. 

2) Perusahaan skala kecil dan menengah kurangi rekkrutmen 

Dampak covid-19 terhadap perusahaan di indonesia yang di 

temukan mekari adalah fakta bahwa ada banyal perusahaan yang 

memilih untuk melakukan penundaan rekutmen hingga waktu yang 

tidak di tentukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan. 

3) Perusahaan hanya rekrut pekerja produktivitas tinggi dan 

multitasking 

Dampak covid-19 terhadap perusahaan di indonesia yaitu seperti 

mayoritas pekerja yang memilih produktivias tinggi mampu 

melakukan beberapa pekerjaan. 

4) Hanya perusahaan dengan teknologi masih bisa berkembang 

Mayoritas pekerja lebih ke teknologi. Di harapkan banyak orang 

untuk lebih mahir dalam penggunaan teknologi. (Triasse, 2020)
24

 

c. Cara menghindari diri dari virus Covid-19 

1) Memakai masker 

 Masker menjadi salah satu alat untuk pelingdung diri yang 

di gunakan untuk mencegah penyebaran virus covid-19. 
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 Triasse. (2020, oktober 12). dampak covid-19. Dipetik Juni 24, 2021, dari dampak 

covid-19 tehadap perusahaan di indonesia: https://artikel.triasse.com/tips-harian/dampak-covid-19-

terhadap-perusahaan-di-indonesia 
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2) Mencuci tangan 

   Beberapa penularan di prediksi terjadi ketika tangan yang 

menyentuh wajah, maka dari itu biasakan mencuci tangan dengan 

sabun dan sebisa mungkin jangn sering-sering menyentuh wajah 

3) Tutup mulut saat bersin dan batuk 

Pencegahan virus vorona juga bisa di lakukan dengan 

kesadaran dri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin 

atau batuk. 

4) Sosial distancing 

Sosial distancing adalah jarak dengan yang lainnya. Karena 

ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan 

cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin 

mengandung virus. 

5) Istirahat cukup dan makan bergizi 

Tidak semua orang Yng terinfeksi viru corona baru ini 

meninggal. Ada orang yang berhadil sembuh berkat kondisi 

imunnya dan layanan kesehatan baik. (Septiani, 2020). 

d. Covid-19 dalam pandangan islam 

   sebagai umat yang beragama pandemi covid-19 ini menjadi 

suatu peluang mendulang dari berbagai amal utama, tidah hanya 

beribadah kepada Allah SWT tetapi juga adanya kebaikan sesama 

manusia. Sebagaimana yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW 

yaitu pada zamannya juga pernah terjadi pandemi yang juga menular 

kepada orang-orang. Sebagai tindakan untu mencegah menularnya 

virus ini rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan si 

penderita penyakit yang menular ini, di ungkap dalam HR bukhari 

yang artinya “jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka 
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janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu 

berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (indonesia, 2020)
25

 

Hal yang harus di lakukan saat seseorang yang terkena positif 

covid-19 antara lain: 

Cari bantuan dokter dan juga layanan kesehatan, jika seseorang 

positif covid-19, maka bantuan pertama yaitu dia harus berkonsultasi 

kepada dokter untuk mendapatkan saran bagi orang yang terkena 

covid-29 itu. Dokter akan memberikan obat ataupun vitamin 

kepadaseseorang yang positif covid-19 tersebut, perubahan pada pola 

makan juga harus di perhatikan. 

Lakukan isolasi mandiri, jika seseorang positif covid-19 maka 

hal yang harus dilakukan yaitu harus isolasi mandiri boleh di lakukan 

di rumah, agar orang lain tidak tertular covid-19. Pisahkan alat makan 

atau peralatan lainnya bedakan dengan orang yang memakai alat 

tersebut di rumah, dan juga orang yang berada di rumah harus 

menjalani tes covid-19 untuk menghindari resiko tertular. 

Perhatikan jenis perawatan apa yang di butuhkan, setiap 

seseorang yang positif covid-19 memerlukan perawatan yang berbeda. 

Jika pasien covid-19 mrmiliki masalah pada tekanan darah, agar 

menghindari mengkonsumsi obat sembarangan. 

Waspai gejala yang muncul, mencari tahu gejala yang muncul 

dalam 2 minggu pertama pasca covid-19 ini adalah suatu hal yang 

penting. Gejalanya biasanya berkembang pada 5-10 hari pasca 

infeksi.pada hari 8 atau 9 merupakan waktu ketika sistem kekebalan 

pada tubuh bekerja. Tingkat pernafasan, adanya ketidak nyamanan, 

gangguan pernafasan merupakan suatu tanda yang harus di pantau 

dengan cermat. 

Persiapan diri untuk efek jangka panjang, pada hari ke 14 

adalah bagaimana virus covid-19 ini menular. Oleh sebab itu, 
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 Indonesia, u. i. (2020, April 20). Pandemi Covis-19 menurut pandangan islam. Dipetik 

juli 11, 2021, dari Bagaimana islam memandang pandemi Covid-19?: 

Https://www.uii.ac.id/bagaimana-islam-memandang-pandemi-covid-19/  

https://www.uii.ac.id/bagaimana-islam-memandang-pandemi-covid-19/
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seseorang positif covid-19 ini banyak di nyatakan sembuh setelah dia 

menjalani 14 hari isolasi mandiri jika seseorang tersebut tidak 

mengalami gejala apapun itu. Selama masa isolasi berakhir, bersihkan 

seluruh rumah dengan melakukan disinfektan. Meskipun seseorang 

tersebut sudah dinyatakan sembuh dari covid-19. Kemungkinan 

mengalami efek samping dan gejalanya. Covid-19 ini merupakan 

penyakit yang dapat memberatkan tubuh dan butuh waktu untuk tubuh 

agar pulih sepenuhnya. Meskipun seseorang yang positif covid-19 ini 

telah di nyatakan sembuh dari covid-19, tapi dia harus melakukan 

pengobatan. 

Pandemi covid-19 belum berakhir.bisa jadi seseorang yang 

sudah sembuh dar covid-19 ini bisa terinfeksi kembali. Tetap patuhi 

protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan juga 

memakai masker. (Wikanto, 2021)
26

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Dalam penulisan skripsi ini, ada bebrapa judul,jurnal yang sebelumnya 

dalam penulisan ini dijadikan sebagai penelitian yang relevan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Deden Misbahudin muayyad,2016 yang berjudul “ Pengaruh kepuasan 

kerja terhadap produktivitas kerja pegawai bank syariah X kantor wilayah 

2 cirebon” dalam penelitian ini diketahui bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan dari kepuasan kerja terhadap produktivitas pegawai.  

Adapun faktor-faktor yang mendukung kepuasan kerja karyawan 

adalah gaji, keamanan dan kenyamanan, dari kedua faktor ini kepuasan 

kerja pegawai terasuk kedalam kategori cukup puas.  

Berdasarkan penelitian saya didalam penelitian ini sama-sama 

mengangkat masalah kepuasan kerja karyawan yang mana dalam 

                                                             
26 Wikanto, A. (2021, maret 2). Langkah untuk menghindari diri dari covid-19. Dipetik juli 27, 

2021, dari 6 langkah yang harus dilakukan jika positif covid-19: https://amp.konten.co.id/news/6-langkah-

yang-harus-dilakukan-jika-positif-covid-19 
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penelitian ini kepuasan kerja hanya mencapai tingkat cukup puas 

sedangkan tingkat produktivitas kerja di kategorikan produktif.
27

 

2. Irfan adiwinata, dkk., 2014 yang berjudul “pengaruh kepuasan kerja dan 

motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan CV intaflumajang” 

penelitian ini berfokus pada kepuasan kerja, adapun kepuasan kerja dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karena menyangkut sikap seseorang. 

Karyawan yang bekerja dengan semangat yang tinggi akan memiliki hasil 

kerja yang baik, sehingga karyawan yang kepuasan kerjanya rendah akan 

menurunkan tingkat produktivitas secara keseluruhan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhdap 

produktivitas kerja. Merujuk dari penelitian saya adalah penelitian ini 

sama-sama membahas mengenai kepuasan kerja terhadap produktivitas 

kerja.
28

 

Persamaan dan perbedaan antara jurnal di atas dengan skripsi ini 

adalah: 

a. Persamaan  

Persamaan dengan jurnal diatas yaitu sama-sama membahas tentang k  

epuasan terhadap produktivitas kerja pegawai atau karyawan. 

b. Perbedaan 

Perbedaan jurnal di atas dengan skripsi ini yaitu kalau skripsi ini ada 

kaitannya dengan covid-19 sedangkan jurnal di atas tidak.  

 

2.3 Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Definisi konsepsional 

Definisi konsepsional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan cara memberikan suatu operasional berdasarkan 

kata-kata yang tertera pada judul maupun isi. Dalam penelitian ini yang 

akan dicari adalah pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap 

                                                             
27

 Deden, Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas pegawai bank syariah X kantor 

wilayah II, Jurnal manajemen dan pemasaran, Vol.9 No.1 2016. 
28

 Irvan, dkk, pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan CV. Intaf Lumajan, Agora Vol.2, No 1 (2014). 
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produktivitas usaha kue bolu Ina Boy pada masa Pandemi Covid-19 di 

Balai Jaring Kota Payakumbuh. Serta kerangka teoritis dalam penelitian 

ini penulis melanjtkan operasional variabel.  

2. Operasioanal Variabel  

 Konsep operasional variabel diperlukan untuk memberikan 

batasan terhdap konsep teoritis hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini. Untuk mengathui 

batasan tersebut, dibawah ini merupakan indikator dari variabel X dan 

Variabel Y. 

 

Tabel 2.1 

 Operasional Variabel 

Jenis 

Variabel 
Definisi Indikator Sub indikator 

Kepuasan 

karyawan 

Sikap emosional 

yang 

menyenangkan 

dan mencintai 

pekerjaannya. 

 

1. Gaji 

2. Keamanan 

dan 

kenyaman

an 

3. Motivasi 

4. Keterlibat

an dalam 

Kerja 

 

1. Kecukupan gaji 

untuk 

pemenuhan 

kebutuhan 

2. Besarnya gaji 

sesuai pekerjaan 

3. Aman dari 

gangguan fisik 

dan psikis 

4. Nyaman karena 

fasilitas, dan 

budaya kerja 

yang 

mendukung 

5. Hubungan yang 

baik dengan 

atasan 
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6. Selalu masuk 

kerja dan jarang 

absen 

7. Mampu 

menyelesaikan 

masalah yang 

terjadi pada 

pekerjaan 

8. Pekerjaan 

adalah 

segalanya 

9. Saling 

menolong dalam 

kesulitan 

pekerjaan 

10. Komitmen 

adalah hal yang 

harus di lakukan 

Produktivi

tas Kerja 

Perbandingan 

yang dimiliki 

baik secara 

perorangan 

ataupun tim di 

dalam organisasi 

tersebut 

1. Kemampu

an 

2. Semangat 

kerja 

3. Tanggung 

jawab 

 

1. Adanya 

pengetahuan 

yang cukup 

mengenai 

perkerjaan  

2. Kemampuan 

membangun 

hubungan kerja 

3. Kemampuan 

menyelesaikan 

pekerjaan 

dengan cepat 

dan tepat 



 

 

33 

4. Adanya 

tanggung jawab 

terhadap 

pekerjaan 

5. Hasil kerja 

memenuhi 

target 

perusahaan 

6. Mematuhi 

aturan 

peusahaan 

7. Memperbaiki 

kesalahan yang 

pernah di 

lakukan dalam 

pekerjaan 

8. Puas pada hasil 

kerja 

9. Tuntutan kerja 

dengan 

maksimal 

10. Ketatapan 

waktu dan hasil 

pekerjaan 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah: 

  Ha :Terdapat pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap produktifitas. 

  Ho:Tidak terdapat pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap  

produktivitas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2008) data kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu 

realitas itu dapat di klasifikasikan kongkrit, teramati, dan terukur, hubungan 

variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-

angka dan menggunakan analisis statistik
29

. Penelitian adalah untuk menjawab 

suatu masalah, supaya peneliti dapat menggali masalah dengan baik, maka 

peneliti harus memahami tentang teori ini melalui dari beberapa sumber.  

Menurut Sugiyono mendefinisikan metode deskriptif adalah metode 

yang di gunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sesuatu sesuai fakta yang 

ada. Tujuan lainnya untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh 

kepuasan kerja karyawan terhadap produktivitas kerja masa pandemi covid-

19. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Menurut Nasution lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian 

tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu 

pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. (pengertian lokasi 

penelitian menurut para ahli) 
30

 

                                                             
29

 Bab 3. (n.d.). Retrieved mei 22, 2021, from repository unpas: 

http://repository.unpas.ac.id/30382/5/12.%20Bab%203.pdf. 
30

 Pengertian lokasi penelitian menurut para ahli. (t.thn.). Dipetik juli 11, 2021, dari 

metode penelitian: 

https://repository.unika.ac.id/14810/4/12.30.0299%20Antonius%20Deryal%20gamanno%20BAB

%20III.pdf .  

http://repository.unpas.ac.id/30382/5/12.%20Bab%203.pdf
https://repository.unika.ac.id/14810/4/12.30.0299%20Antonius%20Deryal%20gamanno%20BAB%20III.pdf
https://repository.unika.ac.id/14810/4/12.30.0299%20Antonius%20Deryal%20gamanno%20BAB%20III.pdf


 

 

35 

Lokasi dalam penelitian ini terletak di kota payakumbuh, lebih 

tepatnya penelitian ini di lakukan pada usaha kue bolu ina boy di Balai 

Jaring kota Payakumbuh Sumatera Barat. 

2. Waktu penelitian 

Menurut Sugiyono pengertian waktu penelitian adalah tidak ada 

cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan, 

tetapi lamanya penelitiannakan tergantung pada keberadaan sumber data 

dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan penelitian 

dan bagaimana penelitian dan konsultasi skripsi.
31

 

Waktu penelitian di lakukan dari bulan mei-juni. Penulis 

melakukan penelitian di mulai pada akhir bulan mei, akhir bulan mei ini 

penulis melalukan wawancara terhadap atasan di usaha kue bolu ina boy, 

dan pada bulan juni penulis membagikan kuesioner kepada karyawan di 

usaha kue bolu ina boy, penelitian berakhir pada akhir juni 2021. 

Rincian waktu penelitian dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 3.1 

No Uraian kegiatan Februari Maret April Mei Juni 

1 Observasi       

2 Mengajukan 

judul 

     

3 Mengajukan 

proposal 

     

4 Mengajukan 

pembinbing 

     

5 Bimbingan 

Proposal 

     

6 Ujian Seminar 

Proposal 

     

7 Melakukan 

Penelitian 

     

                                                             
31

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kulitatif, Bandung: Alfabeta,2010, h. 24. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Penentuan populasi ini berpedoman pada Sekaran (2017) 

keseluruhan kelompok organisasi atau peristiwa yang ingin di investigasi 

oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan usaha 

kue bolu ina boy di Balai Jaring kota Payakumbuh sebanyak 25 orang. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono sampel merupakan suatu bagian dari 

keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang di gunakn adalah total sampling, yaitu semua 

populasi di jadikan sebagai sampel.
32

 Jadi pada penelitian ini penulis 

mengambil semua populasi yang di jadikan sampel yaitu sebanyak 25 

karyawan di usaha kue bolu ina boy di Balai Jaring kota Payakumbuh. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen, yaitu 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan 

data yang di gunakan dalam penelitian ini melalui kusioner yaitu beberapa 

pertanyaan yang tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya (Suharsimi,2014).  Skala 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah skala liker dimana dalam skala ini 

bisa mnegurutkan kasus yang kita ukur dari paling rendah ke paling tinggi, 

nilai yang di gunakan sebagai berikut: 

1. Sangat tidak memuaskan  : Skor 1  

2. Tidak memuaskan   : Skor 2 

3. Cukup memuaskan   : Skor 3 

4. Memuaskan    : Skor 4 

5. Sangat memuaskan   : Skor 5 

 

                                                             
32

  Asikbelajar.com. (n.d.). penertian populasi dan sampel menurut sugiyono. Retrieved 

mei 24, 2021, from pengertian sampel menurut para ahli: https://www.asikbelajar.com/pengertian-

populasi-sampel-menurut-sugiyono/ 
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Skor 1 menunjukkan bahwa sangat tidak mendukung atau sangat tidak 

memuaskan terhadap pernyataaan yang ada. 

Skor 2 menunjukkan bahwa responden tidak mendukung atau tidak 

memuaskan dengan pernyataan yang ada. 

Skor 3 menunjukkan responden bersikap cukup memuaskan. 

Skor 4 menunjukkan responden memuaskan terhadap pernyataan yang 

ada. 

Skor 5 menunjukkan responden sangat memuaskan terhadap pernyataan 

yang ada. 

 

3.5 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek dengan data yang dapat dilaporkan peneliti (Sugiyono, 2017).
33

 Validitas 

di gunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Dikatakan valid apabila pernyataan di kuesioner mampu menghasilkan sesuatu 

yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. 

 Pengujian validitas dilakukan menggunakan SPSS (Statistical Product 

and Service Solutions) For Windows release 28.0. 

Dalam pengujian validitas tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05.  

Kriteria pengujiannya yaitu: 

H0 diterima apabila r Hitung > r Tabel, maka alat ukur yang digunakan 

valid  

H0 ditolak apabila  r Hitung < r Tabel, maka alat ukur yang digunakan 

tidak valid.  

  

                                                             
33

 Coursehero.com. (n.d.). pengetian Uji Validitas menurut sugiyono. Retrieved juni 8, 

2021, from uji validitas menurut sugiyono: https://www.coursehero.com/file/p3dh3oi/351-uji-

validitas-menurut-sugiyono-2012455-validitas-merupakan-derajat/ 

https://www.coursehero.com/file/p3dh3oi/351-uji-validitas-menurut-sugiyono-2012455-validitas-merupakan-derajat/
https://www.coursehero.com/file/p3dh3oi/351-uji-validitas-menurut-sugiyono-2012455-validitas-merupakan-derajat/
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3.6 Uji Reliabilitas Angket 

Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen yang digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2017).
34

 Reliabel artinya konsisten atau stabil, suatu alat ukur 

dikaitkan reliabel jika hasil alat ukur konsisten sehingga dapat dipercaya.   

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mengukur data 

memberikan hasil relatif konsisten bila dilakukan pengukuran ulang pada 

subyek yang sama. 

Kriteria pengujian reliabilitas adalah jika rHitung > rTabel dengan 

tingkat kepercayaan 95%, maka pengujian tersebut dikatakan reliabel dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha (a) > 0,60 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode statistik 

deskriptif, dimana statistik deskriptif merupakan gamabaran secara umum 

mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat 

dari nilai rata-rata, maximum dan minimum. SPSS yang di gunakan untuk 

mengolah data adalah SPSS versi 28.0 

Pada penelitian ini menggunakan analisi regresi linear berganda, 

menurut Sugiyono maksud regresi linear berganda yaitu apabila peneliti 

meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen (kriterium), 

bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dinaik 

turunkan nilainya (dimanipulasi). yang mana digunakan untuk menguji adanya 

pengaruh variabel indepedent terhadap variabel dependent. Metode analisis 

data yang digunakan adalah rumus uji statistik yaitu regresi linear sederhana 

yang dirumuskan sebgai berikut:  

 

 

 

                                                             
34

 Repository.unpas.ac.id. (n.d.). pengertian uji reabilitas menurut sugiyono. Retrieved 

Juni 8, 2021, from metode penelitian: https://repository.unpas.ac.id/32933/7/BAB%20III.pd 
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Y = a + bX 

Keterangan : 

Y  = Variabel dependent    

X = Variabel independent  

a = konstanta     

b = koefisien regresi  

Untuk mencari besarnya pengaruh independent (kepuasan kerja 

karyawan) terhadap variabel dependent (Produktivitas), maka penulis 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus: 

   

KD = R2 x 100% 

Ket:  

 

  KD = koefisien determinan 

  R2 = kuadrat dari koefisien yang berkaitan dengan variabel 

independent dan variabel dependent. 

 

Tabel 3.2 

Operasional tabel X dan Y 

Interval Tingkatan Hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang/cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

    Sumber: Sugiyono 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

Gambar di atas adalah karyawan bagian untuk membungkus kue, gambar 

ini di ambil sewaktu penulis memberikan kuesioner kepada salah satu karyawan 

di usaha kue bolu ina boy, di gambar tersebut penulis sedang menjelaskan 

bagaimana cara mengisi kesioner tersebut. 

Gambar di atas adalah bagian karyawan untuk membuat kue. Di ambil 

waktu penulis membagikan kuesioner kepada karyawan. 

Usaha kue bolu ina boy didirikan pada tahun 1988, yang mendirikan usaha 

tersebut adalah Ama ina, namun sekarang yang memegang usaha bolunya adalah 

anak perempuannya yang bernama yeli dan rahma, diantara keduanya yang 

menjadi atasan sekarang bernama yeli, di ketahui bahwa ama ina jatuh sakit dan 

tidak bisa meneruskan pekerjaannya, maka yang jadi pengganti usaha bolu 

tersebut adalah anak perempuannya. 

Peraturan yang ada di usaha kue bolu ina boy tersebut tidak terlalu ketat, 

bekerjanya santai saja, rata-rata yang bekerja di tempat usaha kue bolu ina boy 

adalah ibu-ibu berumur 30 tahun keatas, namun ada juga remaja yang berumur 

dari 17-19 tahun bekerja di sana. 

Ada bagian untuk yang membuat kue dan juga ada bagian untuk 

membungkus kue, kalau jam kerja untuk membuat kue masuk sekitar jam 7 pagi 

dan pulangnya kalau pekerjaan sudah selesai, kalau bagian untuk membungkus 

kue masuk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 

Sewaktu penulis wawancara langsung dengan Atasan nya, Atasanya 

mengatakan bahwa sebelum terjadinya covid-19 ini produksi kue bolu sangat 

banyak dia bilang sehari pembuatan kue bisa dari 100-200. Namun setelah adanya 

covid-19 ini produksi nya jauh menurun yaitu separuh dari produksi sebelum 

covid-19 ini terjadi, Sehingga berdampak kepada gaji karyawan di sana, gaji 

karyawan di sana setelah terjadi covid-19 ini juga separuh dari gaji sebelum 

terjadinya covid-19 ini, di karenakan yang bekerja di sana kebanyakan adalah ibu-
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ibu rumah tangga yang hasil gajinya untuk kebutuhan di rumah, namun ada juga 

yang bekerja di sana remaja yang berumur 17 tahun ke atas.  

Tempat pengiriman kue bolu ina boy ini bisa sampai ke luar sumatera 

barat. 

Setelah meneliti disana penulis melihat bahwa tidak terlalu parah dampak 

covid-19 ini kepada karyawan di sana. Semoga saja covid-19 ini cepat berlalu dan 

bekerja seperti semula. Berikut adalah nama-nama karyawan yang bekerja di 

tempat usaha kue bolu ina boy ini: 
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No Nama Jenis Kelamin Umur Agama 

1 Esi Perempuan 30 Tahun Islam 

2 Fikhren Perempuan 20 Tahun Islam 

3 Isda Perempuan 38 Tahun Islam 

4 Rima Perempuan  23 Tahun Islam 

5 Mitra Yenti Perempuan 38 Tahun Islam 

6 Ira Perempuan 25 Tahun  Islam 

7 Lena Perempuan 19 Tahun Islam 

8 Sari Perempuan 44 Tahun Islam 

9 Mila Perempuan 18 Tahun Islam 

10 Adi Laki-laki 17 Tahun Islam 

11 Hendra Perempuan 56 Tahun Islam 

12 Yuli Perempuan 40 Tahun Islam 

13 Detriyendi Perempuan 39 Tahun Islam 

14 Yurmayati Perempuan 61 Tahun Islam 

15 Mia Perempuan 34 Tahun Islam 

16 Butet Perempuan 43 Tahun Islam 

17 Wesnita Perempuan 31 Tahun Islam 

18 Kak Net Perempuan 38 Tahun Islam 

19 Nani Perempuan 51 Tahun Islam 

20 Simis Perempuan 41 Tahun Islam 

21 Lenggo Geni Perempuan 42 Tahun Islam 

22 Epi Perempuan 44 Tahun Islam 

23 Dini Witri Perempuan 37 Tahun Islam 

24 Wulan Perempuan 17 Tahun Islam 

25 Virly Perempuan 18 Tahun Islam 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dan di analisis maka dapat 

di simpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas dengan korelasi hubungan yang positif, dengan artian kepuasan 

kerja sangat perlu di perhatikan agar dapat meningkatkan produktivitas pada 

saat pandemi covid-19. Gaji karyawan tidak terlalu berpengaruh dalam 

kepuasan karyawan, dari hasil penelitian rata-rata karyawan memilih jawaban 

cukup memuaskan dan memuaskan walaupun dulu sebelum terjadinya covid-

19 ini produksi di usaha kue bolu ini lumayan banyak sekitar 100-200, namun 

sewaktu terjadinya covid-19 produksi menurun 50% dari sebelumnya 

menurunnya produksi menbuat gaji menurun sebesar 50%, namun demikian 

gaji yang di terima karyawan di usaha kue bolu ina boy tidak terlalu 

berpengaruh walaupun adanya covid-19 ini. Di dalam pekerjaan usaha kue 

bolu ina boy tersebut karyawan dan atasan memiliki hubungan yang baik. Jika 

ada karyawan yang memiliki masalah mereka pun mampu menyelesaikan 

masalah itu. Karyawan juga harus tau mengenai pekerjaan mereka, di 

karenakan di tempat usaha kue bolu ina boy terbagi dalam 2 pekerjaan yaitu 

bagian untuk membuat kue dan bagian untuk membungkus kue, karyawan 

disana memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan mereka. 

Hubungan yang baik dengan sesama karyawan berpengaruh kepada 

kenyamanan dalam bekerja, tetapi karyawan di usaha kue bolu ina boy 

memiliki hubungan yang baik. Dari hasil kuesioner yang telah di baikan 

penulis melihat bahwa karyawan di sana mampu menyelesaikan masalah 

mereka dengan baik, dan juga karyawan di sana mematuhi aturan udi tempat 

mereka bekerja. 

6.2 Saran  

Dengan penelitian ini penulis ingin memberikan saran yang 

berhubungan dengan pengaruh kepuasan karyawan terhadap produktivitas 
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usaha kue bolu ina boy masa pandemi covid-19 di Balai Jaring Kota 

Payakumbuh sebagai berikut: 

1. Kepada dosen yang ada di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi agar 

dapat membimbing mahasiswa untuk lebih amanah dan penuh tanggung 

jawab. 

2. Bagi peneliti berikutnys di harapkan dapat membahas tidak hanya 

kepuasan karyawan terhadap produktivitas kerja usaha kue bolu ina boy di 

balai jaring kota payakumbuh, tetapi juga daerah lainnya. 

3. Kepada pemimpin dan karyawan di harapkan lebih rajin bekerja supaya 

hasilnya memuaskan. 
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