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ABSTRAK 

 

Yulia Citra, Nurul Fahmi. 2019. Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Karyawan PT. Giat Bersama Usaha Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Said Abadi, M.A. 

Kata Kunci: Disiplin Kerja, Motivasi, Kompensasi, 

Karyawan. 

Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. 

Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. 

Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan 

keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo yaitu disiplin 

kerja, motivasi kerja, dan kompensasi. Disiplin kerja adalah 

suatu alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Motivasi 

adalah suatu kumpulan perilaku yang memberikan landasan 

bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang 

diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Kompensasi 

adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan karena adanya masalah pada PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo yaitu produktivitas kerja karyawan 

mengalami fluktuatif penurunan. 
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo meliputi disiplin kerja, motivasi dan kompensasi 

mempunyai hubungan yang sangat erat dalam meningkatkan 

produktivitas kerja.(1) Motivasi dapat memacu semangat 

para karyawan agar bekerja lebih baik untuk mencapai 

target produksi, (2) Disiplin dalam bekerja akan 

menimbulkan sikap mengharagai waktu dan biaya yang 

akan memberikan pengaruh atau dampak yang positif 

terhadap produktivitas kerja karyawan, dan (3) Kompensasi, 

semakin tinggi prestasi karyawan maka akan semakin besar 

kompensasi yang diterima maka akan memberikan semangat 

kerja para karyawan untuk memacu prestasi sehingga target 

produktivitas kerja karyawan tercapai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak 

bisa dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. Sumber daya manusia (SDM) 

juga merupakan kunci yang menentukan 

perkembangan perusahaan. SDM pada hakikatnya 

adalah manusia yang dipekerjakan di sebuah 

organisasi sebagai penggerak untuk mencapai suatu 

tujuan organisasi tersebut. 

Keberhasilan atau kesuksesan suatu 

perusahaan tidak harus selalu diukur dengan materi 

yang diperolehnya melainkan ada hal-hal yang lebih 

penting yaitu terkait sumber daya manusia (SDM) 

yang berada di perusahannya. Di era saat ini sangat 

diperlukan SDM yang bermutu, karena maju 

mundurnya suatu perusahaan sangat tergantung pada 

kualitas karyawanya atau sumber daya manusianya. 

Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengelola 

sumber daya manusia sebaik mungkin agar dapat 

meningkatkan produktivitas suatu perusahaan, dan 

mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Pengembangan sumber daya manusia 

merupakan keharusan mutlak serta pengembangan 

menekankan peningkatan kemampuan melaksanakan 
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tugas baru di masa depan.
1
 Sumber daya manusia 

adalah faktor produksi yang berperan sangat penting 

dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan harus 

bisa memiliki produktivitas yang baik untuk 

memenuhi target perusahaan yang telah ditetapkan. 

Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu meliputi disiplin kerja, 

motivasi kerja dan kompensasi. 

Greeberg dalam Muchdarsyah, 

mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan 

antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu 

dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. 

Jadi produktivitas merujuk pada efektivitas dan 

efesiensi dalam memproduksi barang dan jasa. 

Produktivitas kerja merupakan perbandingan antara 

hasil yang diperoleh (ouput) dengan jumlah sumber 

daya dipergunakan sebagai  masukkan. Oleh karena 

itu, maka perlu adanya perhatian khusus agar 

produktivitas kerja karyawan dapat maksimal. 

Produktivitas yang menurun akan sangat 

mempengaruhi stabilitas perusahaan. Di mana 

produktivitas kerja karyawan yang buruk, disiplin 

kerja yang kurang akan membuat target perusahaan 

menjadi tidak tercapai sehingga perusahaan akan 

sulit bersaing dengan perusahaan lainnya, dan 

akhirnya akan mengalami kebangkrutan jika tidak 

                                                           
1
 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: Bumi Askara, 2016), 183. 
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segera diberikan solusi yang tepat untuk menghadapi 

produktivitas kerja karyawannya.
2
 

Perusahaan juga harus memperhatikan 

disiplin kerja mereka agar menghasilkan produksi 

yang tinggi dan mencapai tujuan perusahaan. 

Menjaga disiplin kerja karyawan sangatlah penting, 

agar mereka dapat menyelesaikan target dengan 

tepat waktu. Singodimedjo, mengatakan disiplin 

adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang 

berlaku di sekitarnya. Disiplin kerja yang baik akan 

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin 

yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan perusahaan.
3
 

Motivasi kerja adalah aktivitas perilaku yang 

bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang diinginkan. Chung dan Meggison 

mengemukakan bahwa motivasi dirumuskan sebagai 

perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi 

berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh 

seseorang dalam mengejar suatu tujuan motivasi 

berkaitan erat dengan kepuasan dan performansi 

pekerjaan. Menurut Santoso Soroso, motivasi adalah 

suatu kumpulan perilaku yang memberikan landasan 

                                                           
2
 Tjutju Yuniarsih dan Suwanto, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Teori, Aplikasi, dan Isu Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2016), 

157. 
3
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Kencana Prenada Group, 2009), 86-87. 
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bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara 

yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. 

Selain disiplin kerja dan motivasi kerja, 

kompensasi ternyata juga mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan. 

Karena dengan adanya kompensasi, karyawan akan 

semakin giat dalam menyelesaikan target yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Kompensasi merupakan 

sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang 

sebanding.  Dalam kepegawaian, hadiah yang 

bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan 

kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan 

mereka. Bentuk-bentuk pemberian upah, bentuk 

upah, dan gaji digunakan untuk mengatur pemberian 

keuangan antara majikan dan pegawainya.
4
  

Berdasarkan kegiatan pra survei yang 

dilakukan dengan metode wawancara dan observasi 

selama magang bersama karyawan dan manajer PT. 

Giat Bersama Usaha diperoleh informasi bahwa 

terdapat indikasi penurunan produktivitas kerja 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha sekitar dua bulan 

terakhir di akhir tahun 2018 yaitu pada bulan 

September sampai November. PT. Giat Bersama 

Usaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang permainan edukasi anak, usaha ini berdiri 

pada bulan November 2016 yang terletak di JL. 

Kumbokarno No. 12 RT/RW 001/002, Kel. 

Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kabupaten 

                                                           
4
 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya 

Perusahaan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 83. 
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Ponorogo. Setelah usaha tersebut berubah menjadi 

PT dan mempunyai banyak karyawan, maka usaha 

tersebut berpindah tempat di JL. Barito, No.8B, 

Babadan Ponorogo.
5
 Sebelum menjadi PT usaha ini 

diberi nama Beezy Board, yaitu mainan stimulasi 

tumbuh kembang anak. Beezy Board sendiri 

merupakan nama produk dari usaha di PT. Giat 

Bersama Usaha. 

Usaha ini berawal dari keinginan ibu Ika 

Ratna Dewi direktur perusahaan ini untuk 

memberikan anaknya mainan stimulasi di usianya 

yang baru 2 tahun.  Awalnya beliau akan memesan  

mainan stimulasi anak yang berada di luar negeri 

karena di Indonesia pada tahun 2016 lalu belum ada 

yang memproduksi. Akan tetapi beliau ragu  

mengenai kualitasnya karena tidak bisa melihatnya 

secara langsung akhirnya beliau mengajak saudara 

dan temannya untuk mencoba membuatnya sendiri. 

Atas saran dokter di klinik tumbuh kembang 

anak yang sering ia datangi, serta dibekali riset yang 

cukup, Ika Ratna Dewi membuat busy board yang 

cukup popular di luar negeri (Singapura) untuk 

anaknya. Setelah sukses membuat busy board untuk 

buah hatinya, akhirnya ia berfikir untuk membuat 

lebih banyak lagi dan dijual, karena mainan ini 

sangat besar manfaatnya untuk menstimulasi tumbuh 

                                                           
5
 Hasil observasi yang dilakukan pada hari Rabu 17 Oktober 

2017 pukul 08.00-11.00 WIB di PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. 
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kembang anak. Dengan latar belakang itulah PT. 

Giat Bersama Usaha lahir dan kini dapat menjadi 

solusi bagi para orang tua lainnya yang tidak 

memiliki waktu untuk membuatkan mainan yang 

aman sekaligus sebagai edukasi bagi mereka.
6
  

Saat ini ibu Ika Ratna Dewi sudah menyewa 

sebuah bagunan untuk memproduksi pesanan-

pesanan dari konsumen dan memiliki 25 karyawan. 

Karyawan dibagi menjadi beberapa bidang kerja 

yaitu  bagian cutting, bagian cat, bagian produksi, 

bagian admin, dan bagian packing sehingga dalam 

memproduksi sebuah pesanan bisa lebih efektif dan 

efesien. Untuk pengiriman barang pesanan 

perusahaan ini sudah bekerjasama dengan JNE, JNT 

dan POS. 

Produktivitas kerja karyawan dilihat 

mengalami penurunan di bulan September sampai 

November dibuktikan dengan hasil produksi yang 

menurun dan ketidaktepatan waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Masih banyak 

karyawan yang belum bisa menyelesaikan target 

produksi yang ditetapkan oleh perusahaan.  

Menurut manajer dan salah satu karyawan 

PT. Giat Bersama Usaha yang diminta keterangan 

saat wawancara dilakukan pada tanggal 17 Oktober 

2018 mengatakan bahwa penurunan produktivitas 

kerja karena mereka tidak disiplin dalam melakukan 

pekerjaannya, kurangnya motivasi dari atasan dan 

                                                           
6
 Jenny, Wawancara, 20 Oktober 2018. 
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kompensasi karyawan yang kurang memadai dapat 

mengakibatkan karyawan tidak maksimal dalam 

melakukan pekerjaannya untuk memajukan 

perusahaan.
7
 

Berdasarkan hasil observasi, karyawan belum 

bisa memenuhi target produksi yang diberikan oleh 

perusahaan, dua bulan sebelum dilaksanakan bazar 

di Jakarta City Center direktur sudah memberikan 

jumlah target produk-produk yang akan dibawa, 

namun H-2 minggu sebelum bazar dilaksanakan 

jumlah produk yang ditargetkan oleh perusahaan 

belum mencapai 50%.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Kabupaten Ponorogo” 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Supaya pokok permasalahan tidak meluas 

maka penulis fokus pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di PT. 

Giat Bersama Usaha Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini 

guna menjawab segala permasalahan yang ada. 

                                                           
7
 Jennifer Evelyn, Wawancara, 20 Oktober 2018. 



8 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran produktivitas kerja 

karyawan  di PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran produktivitas kerja 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo? 

 

E. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya 

dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran 

bagi suatu perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi sebagai bahan 
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pertimbangan bagi pihak PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo. 

b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk mahasiswa di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. 

c. Bagi Peneliti 

1) Untuk menambah pengalaman dan 

pengetahuan tentang disiplin kerja, 

motivasi kerja, dan kompensasi terhadap 

produktivitas kerja di perusahaan. 

2) Untuk bahan pertimbangan antara teori 

yang didapat selama perkuliahan dengan 

praktek yang ada di lapangan. 

 

F. Studi Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai 

dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian 

ini, beberapa penelitian terdahulu anatara lain: 

Tabel 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Perbedaan  Persamaan  
Hasil 

Penelitian  

1. Aristo 

Nugroh

o, 

Faktor-

Faktor 

Yang 

a. Menggu

nakan 

teknik 

simple 

random 

dengan 

a. Objek 

sasaran 

sama. 

b. Menggu

nakan 

data 

Hasil 

penelitian 

menunjukk

an bahwa 

pengawasa

n kerja, 
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Mempe

ngaruhi 

Produkt

ivitas 

Kerja 

Karyaw

an  

studi 

kasus: 

Karyaw

an 

Bagian 

Fill & 

Pack 

PT. Sari 

Husada 

Tbk. 

Unit II. 

Jalan 

Raya 

Solo km 

19, 

Kemud

o-

Klaten 

Jawa 

Tengah. 

skala 

likret. 

b. Menggu

nakan 

analisis 

regresi 

linier 

bergand

a empat 

predikto

r. 

c. Lokasi 

berbeda

. 

 

dengan 

cara 

dokume

ntasi. 

disiplin 

kerja, 

pengalama

n kerja dan 

upah 

berpengaru

h terhadap 

produktivit

as kerja 

karyawan. 

2. Teddy 

Adhadi

ka, 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Mempe

ngaruhi 

Produkt

a. Varibel 

yang 

digunak

an 

berbeda

. 

b. Lokasi 

berbeda

. 

Menggu

nakan 

data 

primer 

dan 

sekunde

r. 

 

Hasil 

peneliti

an 

menunj

ukkan 

bahwa 

pengaru

h 

pendidi

kan, 
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ivitas 

Tenaga 

Kerja 

Industri 

Pengola

han di 

Kota 

Semara

ng 

(Studi 

Kasus 

di 

Kecama

tan 

Tembal

ang dan 

Kecama

tan 

Gunung

pati). 

upah, 

insentif, 

jaminan 

sosial 

dan 

pengala

man 

kerja 

berpeng

aruh 

terhada

p 

produkt

ivitas 

tenaga 

kerja. 

3. Jumliati

, 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Mempe

ngaruhi 

Produkt

ivitas 

Tenaga 

Kerja 

Industri 

Roti 

Maros 

di 

Kabupa

ten 

a. Menggu

nakan 

variabel 

yang 

berbeda

. 

b. Lokasi 

berbeda

. 

Objek 

sasaran 

sama. 

Variabe

l 

berpeng

aruh 

signifik

an 

terhada

p 

produkt

ivitas 

tenaga 

kerja. 

c. Umur 

berpeng

aruh 

positif 

dan 
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Maros. signifik

an 

terhada

p 

produkt

ivitas 

tenaga 

kerja. 

4. Risky 

Yunita 

Sari, 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Mempe

ngaruhi 

Produkt

ivitas 

Kerja 

Karyaw

an PT. 

Kresna 

Reksa 

Finance 

Samarin

da. 

a. Menggu

nakan 

variabel 

yang 

berbeda

. 

b. Lokasi 

berbeda

. 

Objek 

sasaran 

sama. 

 

Faktor 

gaji dan 

jaminan 

sosial, 

fasilitas 

kerja, 

lingkun

gan dan 

iklim 

kerja 

dan 

manaje

men 

secara 

bersama

-sama 

mempu

nyai 

pengaru

hi yang 

signifik

an 

terhada

p 

produkt

ivitas 

kerja 

karyaw

an. 
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5. Bella 

Vanessa

, 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

Produkt

ivitas 

Tenaga 

Kerja 

Pada 

Industri 

Batik di 

Bandar 

Lampun

g. 

a. Variabe

l yang 

digunak

an 

berbeda

. 

b. Sumber 

data 

yang 

digunak

an data 

primer. 

c. Lokasi 

berbeda

. 

Sasaran 

yang 

digunak

an 

sama. 

Variabe

l bebas 

berpeng

aruh 

positif 

dan 

signifik

an 

terhada

p 

produkt

ivitas 

tenaga 

kerja. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian terhadap kasus yang terjadi di 

lapangan atau terjadi di suatu masyaraka t. 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan  

realisik apa yang sedang terjadi pada suatu saat 

di tengah masyarakat. Penelitian ini adalah field 

research yang dilakukan di Kabupaten 

Ponorogo. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai 
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instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
8
 

Dalam hal ini penulis mengambil kasus di 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo yang 

bertempat di Jl. Barito, No.8B Babadan 

Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di PT. 

Giat Bersama Usaha Ponorogo terhadap 

karyawan yang berjumlah 33 karyawan. 

Penelitian ini memilih lokasi di PT. Giat 

Bersama Usaha Ponorogo dengan pertimbangan 

bahwa produktivitas kerja karyawan mengalami 

penurunan. Berdasarkan observasi peneliti 

karyawan belum bisa memenuhi target produksi 

yang diberikan oleh perusahaan, dua bulan 

sebelum dilaksanakan bazar di Jakarta City 

Center direktur sudah memberikan jumlah target 

produk-produk yang akan dibawa, namun H-2 

minggu sebelum bazar dilaksanakan jumlah 

produk yang ditargetkan oleh perusahaan belum 

mencapai 50%.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan aktor sentral dan pengumpul data, 

sementara instrumen manusia sebagai pendukung 

saja. Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di 

                                                           
8
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV 

Alfabeta, 2005), 1. 



15 

 
 

lapangan sebagai pengamat penuh. Dan 

pengamatan peneliti dalam rangka observasi 

dilakukan secara terang-terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis terletak di 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo Jl. Barito, 

No.8B Babadan Ponorogo. Lebih tepatnya 

adalah wilayah Ponorogo bagian utara kampus I 

IAIN Ponorogo. 

PT. Giat Bersama Usaha Kabupaten 

Ponorogo merupakan satu-satunya perusahaan 

yang memproduksi permainan edukasi anak dari 

usia 6 bulan sampai 5 tahun. Perusahaan ini 

memproduksi beberapa macam produk mainan 

yaitu Beezy Board, Beezy Cube, Beezy Case, dan 

lain-lain. Mainan ini merupakan mainan yang 

populer karena dapat membuat anak sibuk 

berjam-jam, dan terbukti dapat menstimulasi 

tumbuh kembangnya, dan mainan ini bisa 

menjadi solusi bagi para orangtua yang memiliki 

balita petualang. 

Karena usia balita adalah usia emas, dimana 

otak anak masih seperti sponge dengan 

kemampuan menyerap segala macam 

pengetahuan baru yang mereka dapat, maka 

lingkungannya pun sebaiknya dapat memberikan 

stimulasi serta kebebasan dalam eksplorasi. 

Material yang dipasang pada papan Beezy Board 

menggunakan benda-benda asli yang sehari-hari 

dapat kita temukan di lingkungan tempat tinggal 
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kita. Sehingga anak akan lebih tertarik untuk 

mengeksplorasinya. 

4. Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis menggali data dari 

lapangan yang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha Kabupaten 

Ponorogo. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Data primer dalam 

penelitian ini berupa informan, yaitu orang-orang 

yang dianggap tahu tentang data yang 

dibutuhkan oleh peneliti yang terlibat langsung 

dari permasalahan yang akan diteliti oleh 

penulis. Orang-orang tersebut adalah karyawan 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo.  

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara 

mengambil, mencatat, memfoto tentang kegiatan 

yang dilakukan oleh karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo, mengamati data yang telah 

tersedia melalui publikasi atau pihak lain 

mislanya berupa buku-buku, jurnal, artikel dan 

lain-lain yang dapat digunakan sebagai landasan 

teori atau dasar penunjang untuk menganalisi 

permasalahan dalam penelitian ini. Dan 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

yang meliputi: 

a. Sejarah berdirinya PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo. 
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b. Visi dan Misi PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo. 

c. Struktur Organisasi PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Adapun pengumpulan data, peneliti 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh subyek 

wawancara (interview) dengan mengajukan 

pertanyaan dan obyek wawancara memberi 

jawaban atas pertanyaan tentang aktivitas 

produksi yang dilakukan oleh karyawan PT. 

Giat Bersama Usaha Kabupaten Ponorogo. 

b. Observasi  

Observasi adalah sebagai aktivitas 

untuk memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan alat indra, yaitu penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap.
9
 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, 

Edisi Revisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 107. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, prasasti, agenda dan 

sebagainya. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu.
10

 Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, 

sumber ini terdiri dari dokumen dan 

rekaman. Dalam penelitian ini, peneliti 

membutuhkan dokumentasi tentang 

rekapitulasi gaji karyawan. 

6. Analisis  Data 

Setelah data diperoleh langkah 

selanjutnya peneliti melakukan analisis data. 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
11

  

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & 

D (Bandung: Alfabeta, 2007), 240. 
11

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  Dan 

R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 240. 
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Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori analisis data Miles & 

Huberman, mengemukakan tiga tahapan yang 

harus dikerjakan dalam menganalisis data 

penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (data 

reduction), paparan data (data display), dan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying). Analisis data kualitatif 

dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-

kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan 

sesudah pengumpulan data.
12

 

Mereduksi data merupakan kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 

mencari tema polanya. Data yang telah 

diredukasi akan memberikan gambaran lebih 

jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data. Temuan yang dipandang 

asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, 

maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena 

penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan 

makna yang tersembunyi dibalik pola dan data 

yang tampak. Data yang sudah direduksi maka 

langkah selanjutnya adalah memaparkan data. 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun, dan memberi kemungkinan adanya 

                                                           
12

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & 

Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 210-211. 
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penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai 

acuan mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dan analisis sajian data.  

Penarikan simpulan merupakan hasil 

penelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. kesimpulan 

disajikan dalam bentuk deskriptif objek 

penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian. Berdasarkan analisis interactive 

model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, 

paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifiksi 

merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis 

data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang dan terus menerus. Reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling 

menyusul.
13

  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperpaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan kendala (rehabilitas). Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) 

dan diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun, dan triangulasi. 

                                                           
13

 Ibid., 212. 
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a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan 

cara: 

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan rinci terhadap faktor-faktor yang 

menonjol yang ada hubungannya dengan 

praktek produktivitas kerja karyawan di 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo.  

2) Menelaahnya secara rinci sampai pada 

suatu titik, sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. 

b. Teknik triangulasi dapat dicapai penelitian 

dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan 

pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-

masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua 

itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang 

saling berkaitan antara satu dengan lainnya, 
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sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I       : Pendahuluan 

Yang berisikan tentang gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran 

bagi seluruh skripsi. Yang meliputi 

latar belakang masalah, identifikasi 

dan pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat 

penelitian, studi penelitian terdahulu, 

metode penelitian (jenis dan 

pendekatan penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi peneliti, sumber data, 

teknik pengumpulan data, analisis 

data, dan pengecekkan keabsahan 

temuan) serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II       

:          

Teori Produktivitas Kerja 

Berisikan teori yang menguraikan 

teori manajemen sumber daya 

manusia meliputi pengertian 

produktivitas kerja dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitas 

kerja. 

BAB III    : Gambaran Umum Produktivitas 

Kerja Karyawan PT.   Giat 

Bersama Usaha Ponorogo 

Berfungsi sebagai pemaparan data 

yang di dalamnya meliputi data 

pemaparan yaitu sejarah berdirinya 
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PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo, 

visi dan misi PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo, struktur organisasi dan data 

jumlah karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo. Data yang menjadi 

fokus penelitian, peneliti menyajikan 

data tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo. 

BAB IV     : Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Produktivitas 

Kerja Karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Kabupaten Ponorogo 

Berfungsi untuk menganalisis data 

dengan landasan teori bab II, yang 

meliputi analisis terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. Giat 

Bersama Usaha Ponorogo. Bab ini 

berisi analisis terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo. 

BAB V      :           Penutup 

Berfungsi untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dari 

skripsi dan berisi tentang kesimpulan 

serta saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Prduktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Produktivitas secara umum diartikan sebagai 

hubungan antara keluaran (barang-barang atau 

jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, 

uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi 

produktif. Suatu perbandingan antara hasil 

keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi 

dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur 

dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai.
1
 

Di bidang industri, produktivitas mempunyai 

arti ukuran yang relatif nilai atau ukuran yang 

ditampilkan oleh daya produksi, yaitu sebagai 

campuran dari produksi dan aktivitas; sebagai 

ukuran yaitu seberapa baik kita menggunakan 

sumber daya dalam mencapai hasil yang 

diinginkan. Sumber daya manusia merupakan 

elemen yang paling strategis dalam organisasi, 

harus diakui dan diterima manajemen. 

Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin 

dilakukan oleh manusia. Sebaliknya sumber daya 

manusia pula yang dapat menjadi penyebab 

terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam 

berbagai bentuknya. Karena itu memberikan 

                                                           
1
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

KENCANA, 2009), 99. 



25 

 
 

perhatian kepada unsur manusia merupakan 

salah satu tuntutan dalam keseluruhan upaya 

peningkatan produktivitas kerja.
2
  

International Labour Organizationi (ILO) 

dalam Hasibuan, mengungkapakan, secara lebih 

sederhana bahwa produktivitas adalah 

perbandingan antara jumlah yang dihasilkan 

dengan jumlah sumber yang digunakan selama 

produksi berlangsung. Sumber daya itu berupa:
3
 

a. Tanah 

b. Bahan baku dan bahan pembantu 

c. Pabrik, mesin-mesin, dan alat-alat. 

d. Tenaga kerja manusia. 

Semakin banyak barang yang dihasilkan 

semakin baik produktivitasnya. Semakin sedikit 

bahan baku yang dibutuhkan semakin baik 

produktivitasnya. Dengan kata lain, ketika suatu 

produk dengan kualitas yang sama atau lebih 

baik dari sebelumnya dan menggunakan sumber 

daya yang lebih sedikit, maka hal itu dapat 

dikatakan berproduktivitas baik. 

Produktivitas menurut Anoraga dalam 

Wahyuni, didefinisikan sebagai fungsi ekonomis 

yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan 

manusia untuk menghasilkan barang dan jasa 

                                                           
2
 Ibid., 99-100. 

3
 Muhammad Busro, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 340. 
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yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan 

manusia dan masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami 

bahwa produktivitas mengukur hasil berupa 

output yang dikeluarkan dari input yang telah 

diproses. Produktivitas juga dapat diartikan 

sebagai perbandingan antara jumlah output dan 

input dalam perusahaan. 

Menurut Anoraga, sampai sekarang ini 

tenaga kerjalah yang lazim dijadikan pengukuran 

produktivitas, hal ini disebabkan:
4
 

a. Karena biaya yang dikorbankan untuk tenaga 

kerja, sebagian yang terbesar untuk 

mengadakan produksi dan jasa. 

b. Karena masukan pada sumber daya manusia 

lebih mudah dihitung daripada masukkan 

faktor-faktor yang lain seperti modal. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

diketahui bahwa tenaga kerjalah yang sering kali 

menjadi ukuran produktivitas kerja. Hal ini 

dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk 

tenaga kerja sebagian yang terbesar dan 

masukkan sumber daya manusia lebih mudah 

dihitung. 

                                                           
4
 Ibid., 342. 
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 Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam 

membandingkan input yang direncanakan 

dengan input sebenarnya. Apabila ternyata input 

yang sebenarnya digunakan semakin tinggi 

tingkat penghematannya, maka tingkat efisiensi 

dapat dikatakan semakin tinggi. Adapun, 

efektivitas merupakan ukuran yang memberikan 

gambaran suatu target yang dicapai. Apabila 

kedua tersebut dikaitkan satu dengan yang 

lainnya, maka terjadinya peningkatan efektivitas 

tidak akan selalu menjamin meningkatnya 

efektivitas. 

 Manfaat yang diperoleh dari pengukuran 

produktivitas bagi perusahaan yaitu: 

a. Sarana manajemen untuk menganalisis dan 

mendorong efisiensi produksi. 

b. Penunjang terwujudnya target, sasaran, dan 

tujuan perusahaan melalui penggunaan 

tenaga kerja. 

Menurut Tohardi, produktivitas kerja 

merupakan sikap mental yang selalu mencari 

perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu 

keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan 

pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari 

kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

Pendapat tersebut didukung oleh Ravianto, 

mengatakan produktivitas pada dasarnya 

mencakup sikap mental yang selalu mempunyai 
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pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih 

baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik 

dari hari ini. Sikap yang demikian akan 

mendorong seseorang untuk tidak cepat merasa 

puas, akan tetapi harus mengembangkan diri dan 

meningkatkan kemampuan kerja dengan cara 

selalu mencari perbaikan-perbaikan dan 

peningkatan.
5
 

Ada sebagian masyarakat 

mencampuradukkan pengertian produktivitas dan 

produksi, sehingga perbedaan produktivitas dan 

produksi sulit dipahami secara jelas. Produksi 

atau hasil produksi dinyatakan sebagai bilangan 

yang bukan rasio dan berdimensi satu. Pada 

umumnya dengan menambah masukan akan 

terjadi peningkatan produksi, demikian pula 

sebaliknya dengan mengurangi masukan akan 

terjadi penurunan produksi. Peningkatan 

produksi akan menunjukkan pertambahan jumlah 

hasil yang dicapai, sedangkan produktivitas 

mengandung pengertian pertambahan hasil dan 

perbaikan cara pencapaian produksi. Dengan 

demikian, jelaslah perbedaan produksi dan 

produktivitas, di mana produksi tidak selalu 

disebabkan oleh peningkatan produktivitas, 

karena produksi dapat meningkatkan walaupun 

produktivitas tetap atau menurun.  

                                                           
5
 Ibid. 
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Ada tiga aspek utama yang perlu ditinjau 

dalam menjamin produktivitas yang tinggi, yaitu: 

(a) aspek kemampuan manajemen tenaga kerja; 

(b) aspek efesiensi tenaga kerja; dan (c) aspek 

kondisi lingkunngan pekerjaan. Ketiga aspek 

tersebut saling terkait dan terpadu dalam suatu 

sistem dan dapat diukur dengan berbagai ukuran 

yang relatif sederhana. Produktivitas harus 

menjadi bagian yang tak boleh dilupakan dalam 

penyusunan strategi bisnis, yang mencakup 

bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan 

bidang lainnya.
6
 

Selanjutnya, dijelaskan bahwa orang yang 

mempunyai sikap tersebut terdorong untuk 

menjadi dinamis, kreatif, inovatif, serta terbuka 

namun tetap kritis dan tanggap terhadap ide-ide 

baru dan perubahan-perubahan. Dalam kaitannya 

dengan tenaga kerja, maka produktivitas tenaga 

kerja merupakan perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan peran serta tenaga kerja per 

satuan waktu. 

Produktivitas kerja memerlukan perubahan 

sikap mental yang dilandasi kerja hari ini harus 

lebih baik dari hari kemarin, dan cara kerja hari 

esok lebih baik dari hari ini. Peningkatan 

produktivitas, dilakukan oleh pribadi yang 

dinamis dan kreatif. Uraneck dan Geoller 

                                                           
6
 Ibid. 
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memberikan tiga belas langkah membina pribadi 

yang dinamis dan kreatif, yaitu:  

a. Kemampuan otak untuk menghasilkan 

gagasan yang tak terbatas jumlahnya. 

b. Memperoleh gairah hidup untuk menunjang 

pribadi yang dinamis. 

c. Memecahkan masalah hidup, dengan berhasil 

baik dan penuh daya cipta. 

d. Memanfaatkan waktu lebih baik, sehingga 

dapat menambah penghasilan. 

e. Melontarkan gagasan kepada orang lain 

sehingga bisa mendatangkan hasil 

pelaksanaan yang memuaskan.  

f. Mengembangkan suatu kepribadian yang 

dinamis sepanjang hari. 

g. Memperbanyak penghasilan. 

h. Bisa berhasil dalam bidang pekerjaan yang 

telah dipilih. 

i. Membuat gagasan dapat diterima oleh orang 

lain dengan cara yang lebih efektif. 

j. Membimbing orang lain dengan cara yang 

lebih efektif. 

k. Membina hidup berumah tangga dan pribadi 

yang lebih dinamis. 

l. Menikmati hidup dan memanfaatkan 

sebanyak mungkin unsur-unsur dalam 

kehidupan. 

m. Menjadi manusia yang lebih baik. 
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2. Upaya Peningkatan Produktivitas 

Bahwa peningkatan produktivitas kerja dapat 

dilihat sebagai masalah keperilakuan, tetapi juga 

dapat mengandung aspek-aspek teknis. Adapun 

faktor-faktor tersebut menurut Siagian adalah:
7
 

a. Perbaikan Terus-Menerus 

Dalam upaya meningkatkan produktivitas 

kerja, salah satu implikasinya ialah bahwa 

seluruh komponen organisasi harus 

melakukan perbaikan secara terus-menerus. 

b. Peningkatan Mutu Hasil Pekerjaan 

Berkaitan erat dengan upaya 

melakukan perbaikan secara terus-menerus 

ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh 

semua orang dan segala komponen 

organisasi. Padahal, mutu tidak hanya 

berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan 

dipasarkan, baik berupa barang maupun jasa, 

akan tetapi menyangkut segala jenis kegiatan 

di mana organisasi terlibat. Berarti mutu 

menyangkut semua jenis kegiatan yang 

diselenggarakan oleh semua satuan kerja, 

baik pelaksanaan tugas pokok maupun 

pelaksana tugas penunjang, dalam organisasi. 

 Peningkatan mutu tersebut tidak 

hanya penting secara internal, akan tetapi 

juga secara eksternal karena akan tercermin 

dalam interaksi organiasi dengan 

                                                           
7
 Ibid., 105-106. 
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lingkungannya yang pada gilirannya turut 

membentuk citra organisasi di mata berbagai 

pihak di luar organisasi. 

c. Pemberdayaan SDM 

Bahwa SDM merupakan unsur yang 

paling strategis dalam organisasi. 

Memperdayakan SDM mengandung berbagai 

kiat seperti mengakui harkat dan martabat 

manusia, perkayaan mutu kekaryaan dan 

penerapan gaya manajemen yang partisipatif 

melalui proses demokratisasi dalam 

kehidupan berorganisasi. 

3. Manfaat Pengukuran Produktivitas Kerja 

Setiap organisasi dan apapun bentuknya, 

diperlukan mengetahui tingkat produktivitas 

pegawainya. Hal ini dilakukan agar dapat 

mengukur tingkat berbaikan produktivitas kerja 

pegawainya dari waktu ke waktu dengan cara 

membandingkan dengan produktivitas standar 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan.  

Gasperesz menyatakan bahwa terdapat 

beberapa manfaat pengukuran produktivitas 

dalam suatu organisasi, antara lain:
8
 

a) Organisasi dapat menilai efesiensi konversi 

penggunaan sumber daya, agar dapat 

meningkatkan produktivitas. 

b) Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih 

efektif dan efesien melalui pengukuran 

                                                           
8
 Ibid., 164. 
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produktivitas, baik dalam perencanaan jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

c) Tujuan ekonomis dan non ekonomis 

organisasi dapat diorganisasikan kembali 

dengan cara memberikan prioritas yang tepat, 

dipandang dari sudut produktivitas. 

d) Perencanaan target tingkat produktivitas di 

masa mendatang dapat dimodifikasi kembali 

berdasarkan informasi pengukuran tingkat 

produktivitas sekarang. 

e) Pengukuran produktivitas menjadi informasi 

yang bermanfaat dalam membandingkan 

tingkat produktivitas antar organisasi yang 

sejenis, serta bermanfaat pula untuk 

informasi produktivitas organisasi pada skala 

nasional maupun global. 

f) Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari 

suatu pengukuran dapat menjadi informasi 

yang berguna untuk merencanakan tingkat 

keuntungan organisasi. 

g) Pengukuran produktivitas akan menciptakan 

tindakan-tindakan kompetitif berupa upaya 

peningkatan prouktivits terus-menerus. 

 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa 

manfaat pengukuran produktivitas itu sangat 

penting. Oleh karena itu agar hasil benar-benar 

bermanfaat secara maksimal maka pemimpin 

harus membuat perencanaan secara matang untuk 

kelancaran kegiatan ini.   
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4. Penilaian dan Pengukuran Kinerja 

Kinerja merupakan prestasi nyata yang 

ditampilkan seseorang setelah yang bersangkutan 

menjalankan tugas dan perannya dalam 

organisasi. Kinerja produktif merupakan tingkatan 

prestasi yang menunjukkan hasil guna yang 

tinggi. Muchdarsyah Sinungan menegaskan 

bahwa ketercapaian kinerja produktif perlu 

ditunjang oleh: “kemauan kerja yang tinggi, 

kemampuan kerja yang sesuai dengan isi kerja, 

lingkungan kerja yang nyaman, penghasilan yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, 

jaminan sosial yang memadai, kondisi kerja yang 

manusiawi, dan hubungan kerja yang harmonis”. 

Oleh karena itu, kinerja produktif pada akhirnya 

tumbuh dari inovasi cara kerja. Ada lima aspek 

organisasional yang mendorong tumbuhnya 

kinerja produktif, yaitu desain, budaya, 

lingkungan, manajemen mutu, dan kepemimpinan 

organisasi.
9
 

Penilaian dan pengukuran kinerja merupakan 

bagian penting dalam menentukan tingkat 

produktivitas seseorang. Penilaian kinerja (job 

assesment) adalah bagian dari proses manajemen 

sumber daya manusia yang menitikberatkan pada 

upaya untuk “memotret” hasil yang telah dicapai 

secara obyektif, sebagai bahan dasar ketika 

dilakukan penelitian. Sedangkan pengukuran 
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 Tjutju Yuniarsih, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 161-162. 
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kinerja lebih menitikberatkan pada upaya untuk 

melakukan perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan rencana atau standar yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian bisa 

diketahui kadar atau tingkat ketercapaiannya, 

untuk kemudian dijadikan feedback ataupaun 

feedforward. Ketika pegawai mampu 

menunjukkan hasil yang sesuai atau melebihi 

target berarti mereka memiliki tingkat 

produktivitas tinggi, sedangkan jika di bawah 

standar maka produktivitas merek dinilai rendah. 

Penilaian dan pengukuran kinerja bisa diawali 

oleh diri sendiri (self assesment), yaitu dengan 

melakukan introspeksi sudah sejauh mana kinerja 

dirinya dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan. 

a. Pengukuran produktivitas 

Produktivitas dapat diukur dengan dua 

standar utama, yaitu produktivitas fisik dan 

produktivitas nilai. Secara fisik produktivitas 

diukur secara kuantitatif seperti banyaknya 

keluaran (panjang, berat, lamanya waktu, 

jumlah). Sedangkan berdasarkan nilai, 

produktivitas diukur atas dasar nilai-nilai 

kemampuan, sikap, perilaku, disiplin, motivasi, 

dan komitmen terhadap pekerjaan atau tugas.
10

 

Selanjutnya, produktivitas kerja pegawai 

dapat diukur melalui pendekatan yang pada 
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umumnya memperbandingkan antara output 

dengan input. Efektivitas berkaitan dengan 

sejuhmana sasaran dapat dicapai atau target 

dapat direalisasikan, sedangkan efesiensi 

berkaitan dengan bagaimana berbagai sumber 

daya dapat digunakan secara benar dan tepat 

sehingga tidak terjadi pemborosan. Pegawai 

yang memiliki kemampuan kerja efektif dan 

efesien, cenderung mampu menunjukkan 

tingkat produktivits yang tinggi. Dia 

merupakan pegawai yang produktif. Bila 

efektivitas tinggi namun efesiensi rendah, 

berarti telah terjadi pemborosan, sebaliknya 

jika efesiensi tinggi namun efektivitas rendah 

berarti kegiatan tidak mencapai sasaran, hasil 

yang dicapai lebih rendah dari target. 

Rendahnya tingkat efektivitas dan efesiensi 

bisa disebabkan oleh kelalaian dan 

ketidakmampuan pegawai, atau bisa juga 

karena kesalahan manajemen.  

b. Persyaratan Kondisional dalam Pengukuran 

Produktivitas Kerja 

Pengukuran produktivitas merupakan 

suatu proses yang  sangat penting, karena akan 

menjadi landasan dalam membuat kebijakan 

perbaikan produktivitas secara keseluruhan 

dalam proses manajemen. Kondisi-kondisi 

berikut sangat diperlukan untuk mendukung 

pengukuran produktivitas kerja yang valid. 
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Menurut Gasperesz beberapa kondisi itu 

adalah:
11

 

1) Pengukuran harus dimulai pada permulaan 

program perbaikan produktivitas. Berbagai 

masalah yang berkaitan dengan 

produktivitas serta peluang untuk 

memperbaikinya. 

2) Pengukuran produktivitas dilakukan pada 

sistem industri secara keseluruhan. 

3) Pengukuran produktivitas seharusnya 

melibatkan semua individu yang terlibat 

dalam proses industri. Dengan demikian 

pengukuran produktivitas bersifak 

partisipatif. 

Pengukuran produktivitas yang 

menghasilkan informasi-informasi utama 

seharusnya dicatat tanpa distorsi, yang berarti 

pengukuran tersebut harus memunculkan data 

yang akurat. Dengan data yang akurat 

memungkinkan hasil dari pengukuran dapat 

bermanfaat bagi organisasi tersebut sebagai 

upaya peningkatan produktivitas secara 

keseluruhan. 
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Produktivitas Kerja 

Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar 

tenaga kerja yang dimiliki mampu meningkatkan 

produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun 

faktor lain. Dari hasil observasi yang dilakukan 

peneliti selama 2 bulan di PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo, faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan yaitu disiplin kerja, 

motivasi kerja, dan kompensasi. 

1. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Singodimedjo, mengatakan disiplin 

adalah sikap kesediaan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi dan menaati 

norma-norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik 

akan mempercepat tujuan perusahaan, 

sedangkan disiplin yang merosot akan 

menjadi penghalang dan memperlambat 

pencapaian tujuan perusahaan.
12

 

Latainer, mengartikan disiplin sebagai 

suatu kekuatan yang berkembang di dalam 

tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan 

dapat menyesuaikan diri dengan sukarela 
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pada keputusan, perturan, dan nilai-nilai 

tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Dalam arti 

sempit, biasanya dihubungkan dengan 

hukuman. Padahal sebenarnya menghukum 

seorang karyawan hanya merupakan 

sebagaian dari persoalan disiplin. 

Bentuk disiplin kerja yang baik akan 

tercermin pada suasana: 

1) Tingginya rasa kepedulian karyawan 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

2) Tingginya semangat dan gairah kerja dan 

inisiatif para karyawan dalam melakukan 

pekerjaan. 

3) Besarnya rasa tanggung jawab para 

karyawan untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

4) Berkembangnya rasa memiliki dan rasa 

solidaritas yang tinggi dikalangan 

karyawan. 

5) Meningkatnya efisiensi dan produktivitas 

kerja para karyawan. 

 

b. Pentingnya Disiplin Kerja 

Keteraturan adalah ciri utama organisasi 

dan disiplin adalah salah satu metode untuk 

memelihara keteraturan tersebut. Tujuan 

utama disiplin adalah untuk meningkatkan 

efisiensi semaksimal mungkin dengan cara 

mencegah pemborosan waktu dan energi. 

Selain itu, disiplin mencoba untuk  mencegah 
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kerusakan atau kehilangan harta benda, 

mesin, peralatan dan perlengkapan kerja yang 

disebabkan oleh ketidakhati-hatian, senda 

gurau atau pencurian. 

 Disiplin mencoba mengatasi kesalahan 

dan keteledoran yang disebabkan karena 

kurang perhatian, ketidakmampuan, dan 

keterlambatan. Disiplin berusaha mencegah 

permulaan kerja yang lambat atau terlalu 

awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan 

karena keterlambatan atau kemalasan. 

Disiplin juga berusaha untuk mengatasi 

perbedaan pendapat antar karyawan dan 

mencegah ketidaktaatan yang disebabkan 

oleh salah pengertian dan salah penafsiran. 
13

 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang besar manfaatnya, baik bagi 

kepentingan organisasi maupun bagi para 

karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin 

kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib 

dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi 

karyawan akan diperoleh suasana kerja yang 

menyenangkan sehingga akan menambah 

semangat kerja dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Dengan demikian, karyawan 

dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh 

kesadaran serta dapat mengembangkan 
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tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin 

demi terwujudnya tujuan organisasi.   

Ketidakdisiplinan dan kedisiplinan dapat 

menjadi panutan orang lain. Jika lingkungan 

kerja semuanya disiplin, maka seorang 

pegawai akan ikut disiplin, tetapi jika 

lingkungan kerja organisasi tidak disiplin 

maka seorang pegawai juga akan ikut tidak 

disiplin. Untuk itu sangat sulit bagi 

lingkungan kerja yang tidak disiplin tetapi 

ingin menerapkan kedisiplinan pegawai, 

karena lingkungan kerja akan menjadi 

panutan bagi para pegawai, 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa disiplin 

pegawai adalah perilaku seseorang yang 

sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang 

ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

dari organisasi baik tertulis maupun yang 

tidak tertulis. 

c. Macam-Macam Disiplin Kerja 

Ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu 

disiplin preventif dan disiplin korektif.
14

 

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah suatu 

upaya untuk menggerakkan pegawai 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, 
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 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya 
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aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk 

menggerakkan pegawai berdisiplin diri. 

Dengan cara preventif, pegawai dapat 

memelihara dirinya terhadap peraturan-

peraturan perusahaan. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah suatu 

upaya menggerakkan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan 

mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku pada perusahaan. 

Pada disiplin korektifi pegawai 

yang melanggar disiplin perlu diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah 

untuk memperbaiki pegawai pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku, dan 

memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

d. Tujuan dan Manfaat Disiplin Kerja Dalam 

Organisasi 

Tujuan utama tindakan pendisiplinan 

adalah memastikan bahwa perilaku-perilaku 

pegawai konsisten dengan aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh organisasi. Berbagai aturan 

yang disusun oleh organisasi adalah tuntutan 

untuk mencapai tujuan organisasi yang 

ditetapkan. Ketika suatu aturan dilanggar, 

efektivitas organisasi berkurang sampai 
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dengan tingkat tertentu, tergantung pada 

kerasnya pelanggaran. 

Sementara itu, tujuan berikutnya adalah 

menciptakan atau mempertahankan rasa 

hormat dan saling percaya di antara 

supervisor dengan bawahannya. Disiplin 

yang diberlakukan secara tidak tepat dapat 

menciptakan masalah-masalah seperti moral 

kerja yang rendah, kemarahan, dan kemauan 

buruk diantara pengawas dan bawahan-

bawahannya. Pelaksanaan tindakan disiplin 

yang benar tidak hanya memperbaiki perilaku 

pegawai, tetapi juga akan meminimalkan 

masalah-masalah pendisiplinan di masa yang 

akan datang melalui hubungan yang positif di 

antara bawahan dan atasan.
15

 

1) Menurut Hani Handoko berpendapat 

bahwa pendisiplinan untuk memperbaiki 

kegiatan di waktu yang akan datang 

bukan menghukum kegiatan di masa 

lalu. Sementara itu, sasaran-sasaran 

tindakan pendisiplinan hendaknya positif 

yang bersifat mendidik dan mengoreksi, 

bukan tindakan negatif yang 

menjatuhkan pegawai yang berbuat 

salah. Tindakan negatif ini biasanya 

mempunyai berbagai pengaruh 
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sampingan yang merugikan seperti 

hubungan emosional terganggu, absensi 

meningkat, antipati atau kelesuan. 

2) Menurut Bejo Siswanto menguraikan 

bahwa maksud dan sasaran dari disiplin 

kerja adalah terpenuhinya beberapa 

tujuan seperti:
16

 

a) Tujuan umum disiplin kerja  

Tujuan umum disiplin kerja 

adalah demi kelangsungan 

perusahaan sesuai dengan motif 

organisasi bagi yang bersangkutan 

baik hari ini, maupun hari esok. 

b) Tujuan khusus disiplin kerja, antara 

lain: 

(1) Untuk para pegawai menepati 

segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun 

peraturan, serta kebijakan 

perusahaan yang berlaku, baik 

yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis, serta melaksanakan 

perintah manajemen. 

(2) Dapat melaksanakan pekerjaan 

sebaik-baiknya, serta mampu 

memberikan servis yang 

maksimum pada pihak tertentu 

yang berkepentingan dengan 
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perusahaan sesuai dengan bidang 

pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

(3) Dapat menggunakan dan 

memelihara sarana dan prasarana 

barang dan jasa perusahaan 

dengan sebaik-baiknya. 

(4) Dapat bertindak dan berperilaku 

sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku pada perusahaan. 

(5) Tenaga kerja mampu memperoleh 

tingkat produktivitas yang tinggi 

sesuai dengan harapan 

perusahaan, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

e. Prinsip-Prinsip Disiplin 

1) Mengambil tindakan disipliner harus 

sesuai dengan hukum setempat dan 

perjanjian perburuhan yang berlaku. 

2) Mendokumentasikan semua tindakan 

disipliner secara lengkap, secara 

mendetail kekurangan yang sebenarnya 

dalam kinerja, bagaimana hal itu 

diidentifikasikan, bagaimana hal itu 

dikomunikasikan kepada pegawai yang 

bersangkutan, dan langkah-langkah yang 

telah diambil untuk memecahkan 

masalah itu. 

3) Tindakan disipliner yang diambil 

hendaknya menggunakan tingkat 
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paksaan dan tekanan terendah yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah 

kinerja. 

4) Semakin besar tingkat pemaksaan yang 

digunakan, semakin kecil kemungkinan 

untuk mencapai win-win solution yang 

konstruktif dan tahan lama. Gunakanlah 

tindakan disipliner yang keras hanya bila 

diperlukan dan dibenarkan oleh 

seriusnya masalah yang dihadapi. 

5) Semakin kita mampu menggambarkan 

dengan jelas permasalahan kinerja yang 

terjadi, semakin mungkin kita dapat 

memecahkannya bersama pegawai yang 

bersangkutan, dan semakin besar pula 

perlindungan hukum yang kita dapatkan 

bila kita terpaksa mengambil tindakan 

disipliner yang keras.
17

 

 

f. Proses Tindakan Disipliner 

Sanksi pelanggaran kerja akibat tindak 

indispliner dapat dilakukan mulai dari 

pendekatan yang mendidik hingga pada 

pemecatan. 

1) Pertama, pembicaraan informal. Dalam 

aturan pembicaraan informal dapat 

dilakukan terhadap pegawai yang 

melakukan pelanggaran kecil dan 
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pelanggaran itu dilakukan pertama kali. 

Apabila pelanggaran yang dilakukan 

pegawai hanyalah kecil, seperti terlambat 

masuk kerja atau istirahat siang lebih 

lama dari yang ditentukan, atau pegawai 

yang bersangkutan juga tidak memiliki 

catatan pelanggran sebelumnya 

pembicaraan informal akan memecahkan 

masalah. Pada saat pembicaraan 

usahakan menemukan penyebab 

pelanggaran, dengan mempertimbangkan 

potensi pegawai yang bersangkutan dan 

catatan kepegawaiannya. 

2) Kedua, peringatan lisan. Peringatan lisan 

perlu dipandang sebagai dialog atau 

diskusi, bukan sebagai ceramah atau 

kesempatan untuk mengumpat pegawai. 

Pegawai perlu didorong untuk 

mengemukakan alasannya melakukan 

pelanggaran. Selama berlangsungnya 

pembicaraan, sebagai seorang pimpinan 

perlu berusaha memperoleh semua fakta 

yang relevan dan memintanya 

mengajukan pendangan. Apabila fakta 

telah diperoleh dan telah dinilai maka 

perlu dilakukan pengambilan keputusan 

terhadap pegawai bersangkutan.  

3) Ketiga, peringatan tertulis. Peringatan 

tertulis diberikan untuk pegawai yang 

telah melanggar peraturan berulang-
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ulang tindakan ini biasanya didahului 

dengan pembicaraan terhadap pegawai 

yang melakukan pelanggaran. 

4) Keempat, merumahkan sementara. 

Merumahkan sementara adalah tindakan 

pendisiplinan yang dilakukan terhadap 

pegawai yang telah berulang kali 

melakukan pelanggaran. Ini berarti 

bahwa langkah pendisiplinan 

sebelumnya tidak berhasil mengubah 

perilakunya. 

5) Kelima, demosi. Demosi berarti 

penurunan pangkat atau upah yang 

diterima pegawai. Akibat yang biasa 

timbul dari tindakan pendisiplinan ini 

adalah timbulnya perasaan kecewa, 

malu, patah semangat, atau mungkin 

marah pada pegawai yang bersangkutan. 

Oleh sebab itu, demosi tidak dipandang 

sebagai langkah yang besar manfaatnya 

dalam pendisiplinan progresif di 

sejumlah perusahaan. 

6) Keenam, pemecatan. Pemecatan 

merupakan langkah terakhir setelah 

langkah sebelumnya tidak berjalan baik. 

Tindakan ini hanya dilakukan untuk jenis 

pelanggaran yang sangat serius atau 

pelanggaran yang terlalu sering 

dilakukan dan tidak dapat diperbaiki 

dengan langkah pendisiplinan 
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sebelumnya. Keputusan pemecatan 

biasanya diambil oleh pimpinan pada 

tingkat yang lebih tinggi.
18

 

2. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi 

Produktivitas suatu pekerjaan sangat 

tergantung kepada kemauan para pekerja untuk 

bekerja lebih giat. Agar pekerja lebih giat 

melakukan pekerjaan, maka mereka perlu 

diberikan motivasi dengan berbagai cara. 

Pemberian motivasi sangat penting bagi 

karyawan, karena besar kecilnya motivasi 

merupakan ukuran terhadap prestasi kerja 

karyawan. Maka apabila sistem yang diberikan 

perusahaan cukup adil bagi karyawan, akan 

mendorong karyawan untuk lebih baik dalam 

melakukan pekerjaannya dan lebih 

bertanggung jawab atas masing-masing tugas 

yang diberikan.
19

 

Hasibuan mengatakan bahwa motivasi 

mempersoalkan bagaimana cara mendorong 

gairah kerja bawahan, agar mereka mau 

bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilan untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Motif sering 

kali disamakan dengan dorongan. Dorongan 

atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan 
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jasmani untuk berbuat, sehingga motif tersebut 

merupakan suatu driving face yang 

menggerakkan manusia untuk bertingkah laku 

dan perbuatan itu mempunyai tujuan tertentu.
20

 

Hamalik mengatakan ada dua prinsip 

yang dapat digunakan untuk meninjau 

motivasi, yaitu: 

1) Motivasi dipandang sebagai suatu proses. 

2) Menentukan karakter dari proses ini. 

Motivasi untuk bekerja ini sangat penting 

bagi tinggi rendahnya produktivias perusahaan. 

Tanpa adanya motivasi dari para karyawan 

untuk bekerja sama bagi kepentingan 

perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan 

tidak akan tercapai. Sebaliknya, apabila 

terdapat motivasi yang tinggi dari para 

karyawan, maka hal ini merupakan suatu 

jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan. 

Oleh karena itu, manajer harus selalu 

menimbulkan motivasi kerja yang tinggi 

kepada karyawannya guna melaksanakan 

tugas-tugasnya. Sekalipun harus diakui bahwa 

motivasi bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi tingkat prestasi kerja 

seseorang. Ada faktor lain juga ikut 
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mempengaruhi, seperti pengetahuan, sikap, 

kemampuan, pengalaman, dan presepsi 

peranan.
21

 

Motivasi memiliki komponen, yakni 

komponen dalam dan luar. Komponen dalam 

adalah perubahan dalam diri seseorang, 

keadaan merasa tidak puas, ketegangan 

piskologis. Kompenen luar adalah apa yang 

diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi 

arah tingkah lakunya. Jadi, komponen dalam 

adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin 

dipuaskan, sedangkan komponen luar adalah 

tujuan yang hendak dicapai. Kalau kita cermati 

antara kebutuhan, motivasi, perbuatan atau 

tingkah laku tujuan dan kepuasan ada 

hubungan dan kaitan yang kuat.
22

 

Motivasi adalah aktivitas perilaku yang 

bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang diinginkan. Chung dan 

Meggison mengemukakan bahwa motivasi 

dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan 

pada sasaran. Motivasi berkaitan dngan tingkat 

usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam 

mengejar suatu tujuan motivasi berkaitan erat 

dengan kepuasan dan performansi pekerjaan.
23
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Selain itu, motivasi juga diartikan 

sebagai proses psikis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi 

dapat bersumber dari dorongan dari dalam diri 

maupun dari luar diri seseorang. Dalam 

memotivasi karyawan di dalam organisasi, 

seorang pemimpin berharap dengan persoalan 

yang dapat mempengaruhi setiap karyawan 

dalam bekerja, yaitu kemauan dan 

kemampuan. Pemimpin dapat mempengaruhi 

kemauan dan kemampuan karyawan dalam 

bekerja dengan dengan memotivasi.
24

 

Motivasi dilihat sebagai pengejaran 

terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai, 

terutama tujuan pribadi. Semakin tinggi yang 

kita berikan pada suatu hadiah, semakin besar 

kemungkinan kita melakukan kegiatan yang 

akan menghasilkan hadiah itu.
25

 

Bagi setiap individu sebenarnya 

memiliki motivasi yang mampu menjadi spirit 

dalam memacu dan menumbuhkan semangat 

kerja dalam bekerja. Spirit yang dimiliki oleh 

seseorang tersebut dapat bersumber dari 

dirinya maupun dari luar, di mana kedua 

bentuk tersebut akan lebih baik jika dua-

duanya bersama-sama ikut menjadi pendorong 
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motivasi sesorang. Motivasi muncul dalam dua 

bentuk dasar, yaitu motivasi ekstrinsik (dari 

luar) dan motivasi intrinsik (dari dalam diri 

seseorang/kelompok). 

Motivasi ekstrinsik muncul dari luar 

diri seseorang, kemudian selanjutnya 

mendorong orang untuk membangun dan 

menumbuhkan semangat motivasi pada diri 

orang tersebut untuk merubah seluruh sikap 

yang dimiliki olehnya saat ini kearah yang 

lebih baik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang muncul dan tumbuh serta 

berkembang dalam diri orang tersebut, yang 

selanjutnya kemudian mempengaruhi dia 

dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan 

berarti. 

Motivasi dan produktivitas adalah suatu 

bagian yang saling terkait satu sama lainnya. 

peningkatan motivasi kerja akan 

mempengaruhi peningkatan produktivitas, dan 

begitu juga sebaliknya. Produktivitas dalam 

Kohler’s Dictionary for Accountant 1983 

(dikutip Mulyono, 1993) didefinisikan sebagai 

hasil yang didapat dari proses produksi dengan 

menggunakan satu atau lebih produksi. Setiap 

manajer menginginkan hasil produktivitas 

yang berkualitas dan harga yang terjangkau. 

Dengan tujuan produk yang dihasilkan akan 

mampu terserap pada pasar dengan cepat. 

Namun yang perlu diingat oleh para manajer 
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adalah suatu produktivitas yang baik tidak 

akan mungkin terbentuk tanpa dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang menjadi 

pendukungnya.
26

 

b. Ciri-Ciri Motif 

Adapun ciri-ciri motif individu adalah: 

1) Motif adalah majemuk 

Dalam suatu perbutan tidak hanya 

mempunyai satu tujuan tetapi beberapa 

tujuan yang berlangsung bersama-sama. 

2) Motif dapat berubah-ubah 

Motif bagi seseorang kerap mengalami 

perubahan. Hal ini disebabkan karena 

keinginan manusia selalu berubah sesuai 

dengan kebutuhan atau kepentingannya. 

3) Motif berbeda-beda bagi individu 

Dua orang yang melakukan pekerjaan yang 

sama, tetapi ternyata terdapat perbedaan 

motif. 

4) Beberapa motif tidak disadari oleh individu 

Banyak tingkah laku manusia yang tidak 

disadari oleh pelakunya. Sehingga beberapa 

dorongan yang muncul sering kali karena 

berhadapan dengan situasi yang kurang 

menguntungkan lalu ditekan di bawah 

sadarnya. Dengan demikian, sering kali 

kalau ada dorongan dari dalam yang kuat 

sekali menjadikan individu yang 
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bersangkutan tidak bisa memahami 

motifnya sendiri. 

c. Teori-Teori Motivasi 

1) Hierarki Teori Kebutuhan  (Hierarchical of 

Needs Theory). Teori motivasi yang sangat 

terkenal adalah teori kebutuhan yang 

dikemukakan oleh Abraham Maslow. 

Menurut Maslow, pada setiap diri manusia 

itu terdiri dari lima kebutuhan yaitu:
27

 

a) Kebutuhan secara fisiologis 

Kebutuhan untuk mempertahankan 

hidup ini disebut juga dengan 

kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan 

untuk mempertahankan hidup dari 

kematian. Kebutuhan ini merupakan 

tingkat paling dasar yang diperkenalkan 

oleh Maslow. Kebutuhan paling dasar 

ini berupa kebutuhan akan makan, 

minum, perumahan, pakaian, yang 

harus dipenuhi oleh seseorang dalam 

upayanya untuk mempertahankan diri 

dari kelaparan, kehausan, kedinginan, 

kepanasan, dan sebagainya. Keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebutlah 

yang mendorong orang untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan, karena 

dengan bekerja itu ia mendapat imbalan 
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(uang, materi) yang akan digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. 

b) Kebutuhan rasa aman  

Kebutuhan ini akan dirasakan 

mendesak setelah kebutuhan pertama 

dipenuhi, jelas bahwa setelah 

kebutuhan tingkat dasar terpenuhi, 

sesorang berusaha memenuhi 

kebutuhan tingkat lebih atas, yaitu 

keselamatan dan keamanan diri dan 

harta bendanya. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keamanan ini 

dapat melalui: 

(1) Selalu memberikan informasi agar 

para karyawan dalam bekerja 

bersikap hati-hati dan waspada. 

(2) Menyediakan tempat kerja aman 

dari keruntuhan, kebakaran, dan 

sebagainya. 

(3) Memberikan perlindungan asuransi 

jiwa, terutama bagi karyawan yang 

bekerja pada tempat rawan 

kecelakaan. 

(4) Memberi jaminan kepastian kerja, 

bahwa selama mereka bekerja 

dengan baik, maka tidak akan di 

PHK-kan, dan adanya jaminan 

kepastian pembinaan karier. 
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c) Kebutuhan hubungan sosial 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

untuk hidup bersama dengan orang lain. 

Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi 

bersama masyarakat, bukan diri sendiri. 

Kebutuhan sosial itu meliputi: 

(1) Kebutuhan untuk disayangi, 

dicintai, dan diterima oleh orang 

lain. 

(2) Kebutuhan untuk dihormati oleh 

orang lain. 

(3) Kebutuhan untuk diikutsertakan 

dalam pergaulan. 

(4) Kebutuhan untuk berprestasi. 

d) Kebutuhan pengakuan 

Setiap orang yang normal 

membutuhkan adanya penghargaan diri 

dan penghargaan prestise diri dari 

lingkungannya. Semakin tinggi status 

dan kedudukan seseorang dalam 

perusahaan, maka semakin tinggi 

tingkat kebutuhan yang paling tinggi. 

Untuk memenuhi kebutuhan puncak ini 

biasanya sseorang bertindak bukan atas 

dorongan orang lain, tetapi karena 

kesadaran dan keinginan diri sendiri. 

Dalam kondisi ini seseorang ingin 

memperlihatkan kemampuan dirinya 

secara optimal di tempat masing-

masing. 
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 Hal tersebut terlihat pada kegiatan 

pengembangan kapasitas diri melalui 

berbagai caram seperti ikut diskusi, ikut 

seminar, lokakarya yang sebenarnya 

keikutsertaannya itu bukan didorong 

oleh ingin dapat pekerjaan, tetapi 

sesuatu yang berasal dari dorongan 

ingin memperlihatkan bahwa ia ingin 

mengembangkan kapasitas prestasinya 

yang optimal. Kebutuhan aktualisasi 

diri mempunyai ciri-ciri yang berbeda 

dengan ciri-ciri kebutuhan yang lain, 

yaitu: 

(1) Tidak dapat dipenuhi dari luar, 

karena harus dipenuhi dengan 

usaha pribadi itu sendiri. 

(2) Pemenuhan kebutuhan aktualisasi 

diri ini biasanya sering dengan 

jenjang karier seseorang, dan tidak 

semua orang mempunyai tingkat 

kebutuhan seperti ini. 

2) McClelland’s Theory of Needs 

David McClelland menganalisis 

tentang tiga kebutuhan manusia yang sangat 

penting di dalam organisasi atau perusahaan 

tentang motivasi mereka. McClelland 

Theory of Needs memfokuskan kepada tiga 

hal, yaitu:
28
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a) Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan 

(need for achievement); kemampuan 

untuk mencapai hubungan kepada 

standar perusahaan yang telah 

ditentukan juga perjuangan karyawan 

untuk menuju keberhasilan. 

b) Kebutuhan dalam kekuasaan atau 

otoritas kerja (need for power); 

kebutuhan untuk membuat orang 

berperilaku dalam keadaan yang wajar 

dan bijaksana di dalam tugasnya 

masing-masing. 

c) Kebutuhan untuk berafiliasi (needs for 

affiliation); hasrat untuk bersahabat dan 

mengenal lebih dekat rekan kerja atau 

para karyawan di dalam organisasi. 

3) Theory X and Theory Y 

Douglas McGregor mengajukan dua 

pandangan yang berbeda tentang manusia, 

yaitu negative dengan tanda label X dan 

positive dengan tanda label Y. Setelah 

melakukan penyelidikan tentang perjanjian 

seorang manajer dengan karyawan, 

McGregor merumuskan asumsi-asumsi dan 

perilaku manusia dalam organisasi sebagai 

berikut: 

a) Karyawan sebenarnya tidak suka bekerja 

dan jika ada kesempatan dia akan 

menghindari atau bermalas-malasan 

dalam bekerja. 
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b) Semenjak karyawan tidak suka atau tidak 

menyukai pekerjaannya, mereka harus 

diatur dan dikontrol, bahkan mungkin 

ditakuti untuk menerima sanksi hukum 

jika tidak bekerja dengan sungguh-

sungguh. 

c) Karyawan akan menghindari tanggung 

jawabnya dan mencari tujuan formal 

sebisa mungkin. 

3. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Pemberian upah merupakan imbalan, 

pembayaran untuk pelayanan yang telah 

diberikan oleh pegawai. Sangat banyak 

bentuk-bentuk pembayaran upah, baik yang 

berupa uang maupun yang bukan berupa 

uang (nonfinancial). Pembayaran upah 

biasanya dalam bentuk konsep pembayaran 

yang berarti luas daripada merupakan ide-

ide gaji dan upah yang secara normal 

berupa keuangan tetapi tidak suatu dimensi 

yang nonfinancial.
29

 

Kebijakan aturan pemberian kompensasi 

oleh tiap-tiap perusahaan relatif sama. 

Hanya yang membedakan banyaknya jenis 

kompensasi yang diberikan serta besarnya 

penentuan kompensasi yang diterima 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan, 
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misalnya pendidikan, jabatan, kinerja atau 

lamanya bekerja. Penentuan besarnya 

kompensasi berdasarkan pendidikan, artinya 

makin tinggi pendidikan seseorang, maka 

kompensasinya relatif lebih banyak. 

Demikian pula dengan jabatan yang 

diembannya akan memberikan kompensasi 

yang lain, dibandingkan dengan mereka 

yang tidak memiliki jabatan. Di dalam 

pemberian kompensasi atau balas jasa, 

manajemen perlu memperhatikan prinsip 

keadilan, yang dinilai secara relatif oleh 

karyawan, karena perbedaan yang tidak 

dapat diterima oleh karyawan akan 

menimbulkan ketidak puasan.
30

 

Selanjutnya kompensasi berdasarkan 

kinerja, artinya kompensasi dinilai dari 

kinerja yang diperolehnya dalam suatu 

periode tertentu. Bagi mereka yang 

memiliki kinerja yang terbaik, tentu akan 

memperoleh kompensasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang tidak atau 

kurang memiliki kinerja. 

Kemudian kompensasi dapat diberikan 

ada yang bersifat tetap dan bersifat tidak 

tetap. Tetap artinya kompensasi akan 

dibayar kepada karyawan, seperti gaji dan 
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tunjangan secara bulanan. Sedangkan tidak 

tetap adalah kompensasi diberikan 

tergantung dari prestasi kerjanya atau 

dengan pertimbangan lain.
31

 

Jenis kompensasi yang diberikan dapat 

berupa keuangan atau sering disebut 

kompensasi langsung seperti upah, gaji, 

insentif, bonus, dan komisi. Kemudian 

kompensasi non keuangan atau kompensasi 

tidak langsung, seperti asuransi, layanan 

kesehatan, pengakuan, liburan, pendidikan, 

perumahan dan bentuk lainnya.  

c. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Tujuan diadakannya kompensasi adalah:
32

 

1) Untuk menjalin ikatan kerja sama 

antara pemimpin dengan karyawan. 

Artinya bahwa dengan terjalinnya 

kerjasama secara formal akan terbentuk 

komitmen yang jelas mengenai hak dan 

kewajiban yang harus dipikul masing-

masing. 

2) Memberikan kepuasan kepada 

karyawan. Artinya bahwa melalui 

kepuasan yang dirasakan para 

karyawan, maka karyawan akan 

memberikan prestasinya yang terbaik. 
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3) Untuk memotivasi karyawan dalam 

bekerja, artinya agar karyawan 

bersemangat dalam bekerja dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya. 

4) Untuk menciptakan disiplin kerja bagi 

karyawan. 

d. Sistem Pemberian Kompensasi 

Beberapa sistem kompensasi yang biasa 

digunakan adalah sistem prestasi, sistem 

waktu, dan sistem kontrak atau borongan 

yaitu sebagai berikut:
33

 

1) Sistem prestasi 

Upah menurut prestasi kerja 

sering disebut dengan upah sistem hasil. 

Pengupahan dengan cara ini 

menggiatkan secara langsung antara 

besarnya upah dan prestasi kerja yang 

ditujukan oleh pegawai yang 

bersangkutan. Besar kecilnya 

kompensasi bergantung pada hasil yang 

dicapai pegawai dalam waktu tertentu. 

2) Sistem waktu 

Besarnya kompensasi dihitung 

berdasarkan standar waktu seperti jam, 

hari, minggu, bulan. Besarnya upah 

ditentukan oleh lamanya pegawai 
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melaksanakan atau menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

3) Sistem kontrak atau borongan 

Penempatan kompensasi dengan 

sistem kontrak atau borongan didasarkan 

atas kuantitas, kualitas, dan lamanya 

penyelesaian pekerjaan yang sesuai 

dengan kontrak perjanjian. Untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

yang diharapkan, dalam kontrak juga 

dicantumkan ketentuan mengenai 

“konsekuensi” apabila pekerjaan yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan 

perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas 

maupun lamanya penyelesaian 

pekerjaan. Sistem ini digunakan untuk 

jenis pekerjaan yang dianggap 

merugikan apabila dikerjakan oleh 

pegawai tetap dan jenis pekerjaan yang 

tidak mampu dikerjakan oleh pegawai 

tetap. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kebijakan Kompensasi 

Ada enam faktor yang mempengaruhi 

kebijakan kompensasi, yaitu:
34

 

1) Faktor Pemerintah 

Peraturan pemerintah yang 

berhubungan dengan penentuan standar 
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gaji minimal, pajak penghasilan, 

penetapan harga bahan baku, biaya 

transportasi atau angkutan, inflasi 

mapun devaluasi sangat mempengaruhi 

perusahaan dalam menentukan 

kebijakan kompensasi pegawai. 

2) Penawaran Bersama antara Perusahaan 

dan Pegawai 

Kebijakan dalam menentukan 

kompensasi dapat dipengaruhi pula 

pada saat terjadinya tawar menawar 

mengenai besarnya upah yang harus 

diberikan oleh perusahaan kepada 

pegawainya. 

3) Standar dan Biaya Hidup Pegawai  

Kebijakan kompensasi perlu 

mempertimbangkan standar dan biaya 

hidup minimal pegawai. Hal ini karena 

kebutuhan dasar pegawai harus 

terpenuhi. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan dasar pegawai dan 

keluarganya, maka pegawai akan 

merasa aman. Terpenuhinya kebutuhan 

dasar dan rasa aman pegawai akan 

memungkinkan pegawai dapat bekerja 

dengan penuh motivasi untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

4) Ukuran Perbandingan Upah 

Kebijakan dalam menentukan 

kompensasi dipengaruhi pula oleh 
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ukuran besar kecilnya perusahaan. 

Artinya, perbandingan tingkat upah 

pegawai perlu memperhatikan tingkat 

pendidikan, masa kerja, dan ukuran 

perusahaan. 

5) Permintaan dan Persediaan 

Dalam menentukan kebijakan 

kompensasi pegawai perlu 

mempertimbangkan tingkat persediaan 

dan permintaan pasar. Artinya, kondisi 

pasar pada saat itu perlu dijadikan 

bahan pertimbangan dalam menentukan 

tingkat upah pegawai. 

f. Macam-Macam Kompensasi 

Kompensasi merupakan pemberian 

balas jasa langsung dan tidak langsung, 

berupa uang atau barang kepada pegawai 

sebagai balas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. 

1) Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung 

merupakan penghargaan yang 

diterima pegawai dalam bentuk uang. 

Kompensasi langsung dapat berupa 

upah, gaji, insentif, dan tunjangan 

lain. Dessler menjelaskan, 

kompensasi langsung adalah 

pembayaran keuangan langsung 

dalam bentuk upah, gaji, insentif, 

komisi, dan bonus.  
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2) Kompensasi tidak langsung  

Kompensasi tidak langsung 

meliputi imbalan finansial yang tidak 

tercakup dalam kompensasi langsung. 

Kompensasi tidak langsung menurut 

Nawawi adalah program pemberian 

penghargaan atau ganjaran dengan 

variasi yang luas, sebagai bagian 

keuntungan organisasi atau 

perusahaan. 

Menurut Handoko, 

kompensasi tidak langsung adalah 

balas jasa pelengkap atau tunjangan 

yang diberikan kepada pegawai 

berdasarkan kemampuan perusahaan. 

Dengan demikian, kompensasi tidak 

langsung merupakan balas jasa yang 

diberikan dalam bentuk pelayanan 

pegawai karena diperlakukan sebagai 

upaya penciptaan kondisi dan 

lingkungan kerja yang 

menyenangkan.
35
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BAB III 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT. GIAT 

BERSAMA USAHA KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Profil PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo 

Kebanyakan balita sering penasaran tentang 

segala sesuatu yang mereka lihat. Apapun yang 

terlihat menarik mata pasti segera disentuh dan 

tidak menutup kemungkinan benda-benda yang 

dilihat dimasukkan ke dalam mulut. Semua 

orang tua akan khawatir dengan hal tersebut 

seperti halnya ibu Ika Ratna Dewi, seorang ibu 

rumah tangga yang kreatif ini mulai memikirkan 

cara agar para orang tua tidak khawatir dengan 

aktifitas balita dan tidak membatasi ruang 

bermain mereka.
1
 

Atas saran dari dokter di klinik tumbuh 

kembang anak yang sering beliau datangi, serta 

dibekali riset yang cukup ibu Ika Ratna Dewi 

membuat busy board yang cukup populer di luar 

negeri untuk buah hatinya. Setelah sukses 

membuat busy board untuk buah hatinya, 

akhirnya beliau berfikir untuk membuat lebih 

banyak lagi untuk dijualnya. Karena mainan ini 

sangat besar manfaatnya untuk menstimulasi 

tumbuh kembang anak. Dengan latar belakang 

tersebut beezy Board lahir dan kini dapat 
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menjadi solusi bagi para orang tua lainnya yang 

tidak memiliki waktu untuk membuatkan 

mainan yang aman sekaligus sebagai education 

(pendidikan atau sebuah usaha dalam mengasuh 

anak).
2
 Usaha ini didirikan pada bulan 

November 2016. Awalnya hanya usaha kecil 

yang dibantu oleh keluarganya saja yang 

dikerjakan dirumahnya yaitu di Jl. Kumbokarno 

No. 12 RT 001 RW 002 Kel/Desa 

Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo. 

Mayoritas konsumennya adalah para artis dan 

sasaran pemasarannya di kalangan menengah ke 

atas. Sistem yang diterapkan dalam usaha ini 

adalah pre-order secara online, konsumen harus 

memesan terlebih dahulu dan membayar uang 

muka sebesar 50% dengan tujuan untuk 

meminimalisir kerugian perusahaan. 

Saat ini pemilik usaha (Ibu Ika Ratna Dewi) 

sudah menyewa sebuah rumah untuk tempat 

memproduksi pesanan-pesanan dari konsumen 

yang beralamatkan di Jl. Barito, No 8B 

Ponorogo. Perusahaan ini memiliki sekitar 33 

karyawan. Karyawan dibagi menjadi beberapa 

bidang kerja yaitu bidang cutting, bidang cat 

papan dan cat item, bidang produksi, bidang 

admin, dan bidang packing, sehingga dalam 

memproduksi sebuah pesanan perusahaan ini 

bisa menjadi lebih efektif dan efesien. Dan 

                                                           
2
 Ika Ratna Dewi, Wawancara, 23 Oktober 2018.. 
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untuk pengiriman barang pesanan perusahaan 

sudah bekerja sama dengan ekspedisi JNE dan 

Kantor POS. 

Meskipun perusahaan ini sudah berkembang 

dengan baik, pemilik masih terus berusaha untuk 

meningkatkan usaha ini. Karena untuk saat ini 

sudah mulai muncul pesaing-pesaing baru yang 

menyerupai beezy Board dengan harga yang 

lebih murah.
3
 

2. Visi dan Misi  

a. Visi: 

Menjadikan beezy Board mainan stimulasi 

yang harus dimiliki oleh anak-anak di 

Indonesia dan International. 

b. Misi: 

1) Menciptakan mainan-mainan yang tidak 

hanya berfungsi sebagai mainan tetapi 

juga media stimulasi dan edukasi bagi bayi 

dan anak-anak. 

2) Membantu gerakan “No Gadget” untuk 

balita dan menggantikannya dengan 

mainan stimulasi yang edukatif. 

3. Struktur Organisasi  

Beezy Board ini didirikan dengan 

struktur organisasi sebagai berikut: 

                                                           
3
 Jenny, Wawancara, 15 November 2018. 
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Gambar 3.1. 

Struktur Organisasi PT. GiatBersama Usaha Kabupaten 

Ponorogo 

4. Job Deskripsi 

a. Direktur 

1) Bertugas sebagai pemimpin dari PT. 

Giat Bersama Usaha Ponorogo, agar 

segala macam kegiatan yang 

direncanakan dapat tercapai dan dapat 

mencapai sasaran. 

2) Mengatur dan bertanggung jawab 

terhadap kinerja bawahannya. 

3) Terus melakukan komunikasi kepada 

admin-admin. 
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4) Memberikan keputusan mengenai tata 

letak produk. 

5) Mengontrol kinerja karyawan dan 

mengecek stok barang. 

b. Manajer  

1) Bertanggungjawab mengenai semua 

produksi. 

2) Mengatur kinerja bawahan. 

3) Cuting ikon-ikon yang akan di rekatkan 

di papan beezy board. 

4) Membantu pekerjaan manajer. 

5) Membuat desain produk. 

6) Mengendalikan karyawan dibawahnya. 

c. Cat   

1) Mengamplas permukaan item . 

2) Mewarnai berbagai karakter yang 

menjadi ciri khas PT. Giat Bersama 

Usaha seperti angka-angka, abjad, jam 

dinding dan karakter-karakter lainnya. 

3) Mewarnai papan. 

d. Produksi 

Memasang item-item yang dipesan 

konsumen di papan beezy board. 

e. Packing  

1) Membungkus barang pesanan. 

2) Mengecek barang pesanan yang tidak 

sesuai standart. 

3) Menjahit mainan yang terbuat dari kain 

fanel. 



73 

 
 

4) Mengecek kelengkapan barang 

pesanan. 

5. Ijin dan Legalitas 

a. NPWP 

b. SIUP Kecil (Surat Izin Usaha Perdagangan) 

6. Proses Produksi 

Untuk teknis pembuatan produk sudah 

menggunakan alat-alat modern dalam memotong 

kayu dan karakter namun juga ada sebagian 

yang masih menggunakan manual seperti 

menjahit kain panel, mengecat satu persatu item. 

Berikut ini alur produksi yang diterapkan. 

 

 
Gambar 3.3 

Proses Produksi 
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Keterangan : 

a. Proses alur produksi yang pertama semua 

bahan-bahan produksi yang terbuat dari 

kayu dipotong (cutting) dengan berbagai 

karakter.  

b. Kemudian hasil dari proses di atas dipindah 

kebagian cat sebelum dicat item-item 

tersebut diamplas supaya halus dan setelah 

itu dicat dasar warna putih semua. Setelah 

kering baru dicat warna warni sesuai 

ketentuan dari direktur yang sudah 

menggunakan hak paten sesuai  saran dokter 

tumbuh kembang anak. 

c. Pemotongan kayu papan untuk meletakkan 

item-item. 

d. Setelah dipotong sesuai dengan ukuran yang 

ditentukan yaitu ukuran 20x30, 45x30 dan 

60x45 kemudian di cat dengan warna yang 

sudah ditentukan oleh manajemen PT. Giat 

Bersama Usaha. 

e. Setelah semua selesai masuk kebagian 

produksi untuk didesain sesuai pesanan 

pelanggan. 

f. Selesai. 

7. Portoflio Usaha  

Beezy Board merupakan mainan anak-

anak usia newborn (6 bulan) sampai usia 5 
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tahun. Mainan ini merupakan mainan yang dapat 

menstimulasi anak, meliputi:
4
 

a. Motorik halus. 

b. Motorik kasar. 

c. Hand to eye coordination. 

d. Kognitif meliputi pengenalan warna, angka, 

bentuk, huruf, dan lain-lain. 

e. Life skill 

f. Proprioseptif. 

g. Oromotor. 

Material yang digunakan dalam pembuatan 

mainan ini sudah dipilih dengan 

mempertimbangkan keselamatan anak-anak. 

Kayu yang digunakan untuk membuat papan 

beezy Board adalah dengan menggunkan kayu 

pinus (solid wood) tergolong kayu yang tahan 

lama dan tidak mudah lapuk jika terkena air. Cat 

yang digunakan merupakan cat waterbased yang 

tidak berbau dan beracun sehingga aman 

digunakan untuk anak-anak.  

Selain itu, material yang dipasang pada beezy 

Board menggunkan benda-benda asli yang 

sehari-hari dapat kita temukan di lingkungan 

tempat tinggal kita. Sehingga anak-anak lebih 

tertarik untuk mengeksplorasinya. Dengan 

alasan pada dasarnya anak itu cerdas dan 

merupakan plagiator ulung. Mereka diciptakan 

dengan rasa ingin tahu yang sangat besar apa 

                                                           
4
 Ika Ratna Dewi, Wawancara, 23 Oktober 2018. 
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yang dilakukan, dipegang dan dikatakan orang 

tuanya meraka akan menirunya. 

Perusahaan ini menawarkan berbagai tipe 

dan ukuran baseboard yang berbeda, yaitu 

sebagai berikut:
5
 

a. Single Board 

Tipe ini terdiri dari satu papan untuk 

meletakkan item-item yang sesuai dengan 

pesanan konsumen. Single Board memiliki 

tiga ukuran dengan harga yang bervariasi, 

yaitu: 

1) Ukuran 30cm x 20cm = Rp 350.000,00 

2) Ukuran 45cm x 30cm = Rp 450.000,00 

3) Ukuran 60cm x 45cm = Rp 550.000,00 

b. Double Board 

Tipe ini terdiri dari dua papan untuk 

meletakkan item-item yang sesuai dengan 

pesanan konsumen. Double Board memiliki 

tiga ukuran dengan harga yang bervariasi, 

yaitu: 

1) Ukuran 30cm x 20cm = Rp 600.000,00 

2) Ukuran 45cm x 30cm = Rp 800.000,00 

3) Ukuran 45cm x 60cm = Rp 1.000.000,00 

c. Beezy Cube 

Tipe ini merupakan kayu berbentuk 

persegi empat dengan ukuran 5cm x 5cm, 

dengan enam sisi dan masing-masing sisinya 

memiliki stimulasi yang berbeda. 

                                                           
5
 Jennifer Evelyn,  Wawancara, 15 November 2018. 
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Beratnyangat pas sangat ringan, sangat pas 

digenggaman tangan anak-anak, dan 

dilengkapi dengan pouch sehingga 

memudahkan untuk penyimpanan. Beezy 

Cube ini mempunyai tiga tipe, yaitu tipe A, 

tipe B, dan tipe C dengan kisaran  harga yaitu 

Rp 130.000,00 – Rp 150.000,00. 

d. Beezy Shape 

Tipe ini merupakan kayu berbentuk 

hewan dan kendaraan, yaitu dengan harga: 

1) Beezy Shape Gajah    : Rp 450.000,00 

2) Beezy Shape Kelinci  : Rp 350.000,00 

3) Beezy Shape Mobil    : Rp 450.000,00 

4) Beezy Shape Kapal    : Rp 450.000,00 

e. Beezy Case Warna Rp 450.000,00 

f. Beezy Case Wood Rp 500.000,00 

g. Mini Beezy Case Rp 350.000,00 

8. Jasa Layanan 

Jasa Layanan pada PT. Giat Bersama Usaha 

adalah sebagai berikut:
6
 

 

 

 

                                                           
6
 ibid 
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Bagan 3.4 

Alur Jasa Pelayanan 

a. Ketika ada pesanan (orderan), admin yang 

bertugas dibagian tersebut melaporkan 

kebagian produksi dan konsumen 

menyerahkan uang muka 10%-20% dari 

harga. 

b. Proses alur produksi yang pertama semua 

bahan-bahan produksi yang terbuat dari 

kayu/acrilic dipotong cutting dengan 

berbagai macam karakter.  

c. Kemudian hasil dari proses diatas dipindah 

ke bagian cat sebelum di cat item-item 

tersebut di rempelas dan dibakar agar serabut 

halusnya hilang dan setelah itu dicat dasar 

putih. Setelah kering barulah dicat warna-

warni. 

d. Pembuatan beezy Board (kayu dasar) juga 

hampir sama dengan pengecatan item-item. 

e. Setelah semua selesai masuk kebagian 

produksi. Dimulai dari bagian admin yang 

menerima orderan kemudian didata (list) 

konsumen tersebut memesan warna dasar 

 Order Cutting Cat Detail 

Cat Papan Produksi Packaging 

Pengiriman 
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apa, itemnya apa saja dan yang harga serta 

ukuran berapa. Kemudian disampaikan ke 

bagian desain. Item-item yang dipesan 

dijadikan satu kemudian di foto dan 

dikirimkan kepada direktur untuk meminta 

saran apakah sesuai atau tidak. Apabila 

sudah sesuai kemudian foto tersebut dikirim 

kepada admin produksi. Untuk pembuatan 

satu pesanan dikerjakan satu orang, ketika 

ada revisi atau kerusakan bisa dikembalikan 

ke karyawan yang mengerjakan papan 

tersebut untuk diperbaikinya. 

f. Setelah orderan tersebut jadi, kemudian 

difoto untuk dikirimkan ke konsumen 

tersebut untuk menagih pelunasan. Ketika 

sudah lunas orderan siap untuk dibungkus 

(packing) dan kemudian dikirim sesuai 

dengan tanggal yang telah ditentukan. Dan 

pengiriman tersebut menggunakan ekspedisi 

JNE/POS atau sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

 

B. Produktivitas Kerja Karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Kabupaten Ponorogo 

Produktivitas adalah perbandingan antara 

hasil yng dicapai dengan peran serta tenaga kerja per 

satuan waktu. Peran serta tenaga kerja disini adalah 

penggunaan sumber daya serta efesien dan efektif. 

Produktivitas kerja adalah rasio dari hasil kerja 
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dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk dari seseorang tenaga kerja.  

Produktivitas kerja di PT. Giat Bersama 

Usaha pada bulan September-November 2018 

mengalami keterlambatan dalam mencapai target 

yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Hal tersebut 

sesuai yang dikemukakan oleh mbak Jenny manajer 

II di PT. Giat Bersama Usaha Kabupaten Ponorogo “ 

Keterlambatan ini dikarenakan ada beberapa hal 

yaitu keterlambatan dalam memproduksi papan 

dasar produk beezy board, pengecatan item-item 

produk dan lain-lain. Dua bulan sebelum mengikuti 

bazar di Jakarta City Center, perusahaan sudah 

menetapkan jumlah target produk apa saja yang akan 

di bawa ke sana. Tapi pada H-2 minggu berangkat 

jumlah target produksi yang ditetapkan perusahaan 

belum mencapai sekitar 50%, sehingga perusahaan 

meminta para karyawan untuk melakukan kerja 

lembur untuk menyelesaikan jumlah targetnya.”
7
 

“Selain hal tersebut yang menjadi kendala 

keterlambatan produktivitas kerja karyawan adalah 

banyaknya konsumen yang mengembalikan 

pesannya karena pada saat sampai tujuan produk 

tersebut mengalami kerusakan, baik kerusakan pada 

papan dasar, item-item yang patah atau pecah, cat 

pada produk mengelupas, dan lain-lain. Dari 

beberapa kendala di atas, pada akhirnya para 

karyawan melakukan pengerjaan ulang pada produk 

                                                           
7
 Jenny, Wawancara, 19 Oktober 2018. 
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yang mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan 

terhambatanya penyelesaian pekerjaan sesuai target 

yang sudah ditentukan oleh perusahaan.”
8
 

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo 

Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar 

tenaga kerja yang dimiliki mampu meningkatkan 

produktivitas yang tinggi, naik dan turunnya hasil 

produksi pada suatu perusahaan disebabkan oleh 

beberapa faktor. Dilakukannya penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan PT. 

Giat Bersama Usaha Ponorogo, yaitu:
9
 

1. Disiplin Kerja  

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan 

seseorang atau kelompok yang senantiasa 

berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi 

segala peraturan yang telah ditentukan. 

Seseorang yang mempunyai disiplin tinggi, akan 

datang dan pulang tepat waktu. Beristirahat pun 

akan tepat waktu. Di dalam mengerjakan tugas 

juga akan dapat selesai tepat waktu. Jadi, 

disiplin kerja mempunyai hubungan yang sangat 

erat dengan motivasi, kedisiplinan dengan suatu 

                                                           
8
 Hasil Observasi yang di lakukan pada tanggal 22  Oktober 

2018, di PT. Giat Bersama Usaha Kabupaten Ponorogo. 
9
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Kencana, 2009), 102. 
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latihan antara lain dengan bekerja menghargai 

waktu dan biaya akan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Adapun indikator disiplin kerja yaitu: 

a. Ketaatan Terhadap Peraturan 

Adakalanya karyawan secara terang-

terangan menunjukkan ketidakpatuhan, 

seperti tidak melaksanakan tugas sesuai 

dengan job disk. Jika tingkah laku karyawan 

dapat menimbulkan dampak atas 

prestasinya, maka para pemimpin harus siap 

melakukan tindakan tentang pendisiplinan 

karyawan. Mas Rizal mengatakan “Dalam 

suatu pekerjaan kedisiplinan itu sangat 

penting. Karena seperti saya akan tahu atau 

lebih bisa menaati peraturan dan waktu.”
10

 

Mbak Jenny Manajer II juga mengatakan 

“Iya, sangat penting, karena dengan 

kedisiplinan pekerjaan dapat terselesaikan 

tepat sesuai dengan waktunya sehingga 

dapat memenuhi target perusahaan. Dan 

dengan kita disiplin kita bisa menghargai 

waktu sebaik mungkin.”
11

 

Namun masih ada salah satu 

karyawan yang masih jarang menaati 

peraturan di kantor, seperti yang di katakan 

mbak Kristin “Iya, penting. Tapi saya 

                                                           
10

 Rizal, Wawancara, 19 Juni 2019. 
11

 Jenny, Wawancara, 20 Juni 2019. 
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terkadang belum melakukannya.”
12

 Ada 

beberapa karyawan yang setuju apabila 

perusahaan memberikan sanksi kepada 

karyawan yang melanggar peraturan, seperti 

yang dikatakan mbak Kristin “Tanggapan 

saya, memang seharusnya diberi sanksi jika 

melanggar peraturan tetapi jangan langsung 

tegas seharusnya ada jangka seperti tahapan 

peringatan.”
13

 Mas Rizal juga mengatakan 

bahwa “Saya sangat setuju, dan seharusnya 

juga begitu karena jika salah satu pekerja 

kurang disiplin maka dia akan memberikan 

efek negatif ke perusahaan dan rekan kerja 

yang lain.”
14

 

b. Ketepatan Waktu 

Penetapan hari kerja dan jam kerja 

telah diatur oleh perusahaan. Karyawan 

diwajibkan untuk mengikuti aturan jam 

kerja, tidak melakukan pelanggaran jam 

istirahat dan jadwal kerja lain, 

keterlambatan masu kerja, dan wajib 

mengikuti aturan jam kerja per hari. 

Mas rizal mengatakan “Fokus dengan 

pekerjaan saya, agar pekerjaan saya cepat 

selesai mbak, dan saya bisa mengerjakan 

pekerjaan yang lain selanjutnya.”
15

 Mbak 

                                                           
12

 Kristin, Wawancara, 19 Juni 2019. 
13

 Kristin, Wawancara, 19 Juni 2019. 
14

 Rizal, Wawancara, 19 Juni 2019. 
15

 Rizal, Wawancara, 19 Juni 2019. 
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Kristin juga mengatakan “Dengan cara 

mengurangi bercanda atau bicara dan juga 

tidak melakukan hal yang tidak perlu, 

biacara seperlunya.”
16

 

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja karyawan, pimpinan 

organisasi perlu mengetahui dan selalu memacu 

motivasi kerja anggota organisasi (karyawan). 

Dengan mengetahui dan memacu motivasi akan 

dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik.
17

 

Adapun yang mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan yaitu: 

a. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan ini merupakan tingkat 

paling dasar, kebutuhan ini berupa makan, 

minum, perumahan, pakaian, yang harus 

dipenuhi oleh seseorang dalam upayanya 

untuk mempertahankan diri dari kelaparan, 

kehausan, kedinginan, kepanasan, dan 

sebagainya. Seperti yang dikatakan mbak 

Kristin “  Iya, bisa jadi. Karena dengan 

adanya motivasi kita akan giat melakukan 

pekerjaannya. Karena ada kata-kata yang 

membangun itu membuat jadi lebih 

semangat lagi. Soalnya bekerja di PT. Giat 

Bersama Usaha tidak hanya sekedar bekerja 

saja tetapi disisi lain juga memberikan 

                                                           
16

 Kristin, Wawancara, 19 Juni 2019. 
17

 Muhammad Busro, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 346-347. 
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pengetahuan atau ilmu baru untuk 

karyawannya sehingga karyawannya lebih 

bisa berkembang dan juga jika ada 

kesalahan atau merusak barang tidak 

dibebankan ke karyawan. Saya senang 

bekerja disini, selain tempatnya dekat dari 

rumah saya gajinya juga cukup besar. Jadi 

bisa untuk memenuhi kebutuhan saya, 

seperti untuk membeli jajan, alat make up, 

paket data, membeli bahan makanan dan 

lain sebagainya.”
18

 

Mas Mega juga mengatakan bahwa 

atasan selalu memberikan motivasi, karena 

ingin karyawannya lebih maju “Karena 

pimpinan saya selalu memberi motivasi 

dengan cara bercerita tentang orang sukses 

atau tokoh terkenal, dan pimpinan saya 

selalu ingin karyawannya maju terus.”
19

 

b. Kebutuhan Rasa Aman 

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, 

maka seseorang berusaha memenuhi 

kebutuhannya yang lebih tinggi, yaitu 

kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. 

Kebutuhan ini akan dirasakan mendesak 

setelah kebutuhan pertama terpenuhi. 

Seperti memberikan informasi agar para 

karyawan dalam bekerja bersikap hati-hati 

                                                           
18

 Kristin, Wawancara, 19 Juni 2019.  
19

 Mega, Wawancara, 19 Juni 2019. 
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dan waspada, menyediakan tempat kerja 

aman dari keruntuhan, kebakaran, dan 

sebagainya.  

Seperti yang dikatakan mbak Kristin 

“Iya, sudah ada asuransi. Jika ada 

kecelakaan dalam kerja sudah ditanggung 

perusahaan.”
20

 Mas Mega juga mengatakan 

“Kalau sekarang Perusahaan masih 

mengurus jaminan kesehatan BPJS.”
21

 

c. Kebutuhan Hubungan Sosial 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

untuk hidup bersama orang lain. Kebutuhan 

ini hanya dapat terpenuhi bersama 

msayarakat, karena memang orang lainlah 

yang dapat memenuhinya, bukan diri 

sendiri. Seperti kebutuhan untuk disayangi, 

dicintai, dan diterima oleh orang lain. 

Seperti yang dikatakan mas Rizal “Saling 

membantu, jika ada salah satu karyawan 

tidak tau cara atau tidak bisa memasang 

item-item mainan maka laryawan lain akan 

membantu cara memasangnya.”
22

 Seperti 

juga yang dikatakan oleh mas Mega “Saling 

membantu dengan karyawan lainnya, saling 

bergotong royong untuk menyelesaikan 

kesulitan.”
23

 

                                                           
20

 Kristin, Wawancara, 19 Juni 2019. 
21

 Mega, Wawancara, 19 Juni 2019. 
22

 Rizal, Wawancara, 19 Juni 2019. 
23

 Mega, Wawancara, 20 Juni 2019. 
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Dalam melakukan pekerjaan agar 

tidak tegang maka diselingi dengan candaan 

selain itu agar menambah kedekatan 

karyawan satu dengan karyawan lainnya, 

seperti yang dikatakan oleh mbak Kristin 

“Cara saya ya serius, tapi santai. Kerja 

serius tapi ada sedikit candaan agar adanya 

kedekatan dan kekompakan dengan rekan 

kerja.”
24

 

3. Kompensasi  

Kompensasi termasuk di dalamnya 

tunjangan kinerja dan pendapatan sah lainnya 

yang cukup berdasarkan prestasi kerja karyawan 

akan mampu meningkatkan produktivitas kerja, 

karena semakin tinggi prestasi karyawan akan 

semakin besar kompenasai yang diterima. 

Dengan begitu, maka akan memberikan 

semangat kerja tiap karyawan untuk memacu 

prestasi sehingga target produktivitas kerja 

karyawan akan tercapai.  

Gaji adalah pembayaran tunai yang 

diberikan kepada karyawan atas produk atau jasa 

yang mereka berikan kepada perusahaan. Dalam 

suatu perusahaan dalam memberikan gaji 

tergantung bidang pekerjaan atau hasil produksi 

yang dihasilkan. Seperti yang dikatakan mbak 

Jenny Manajer II “Iya, sesuai. Karena setiap 

bidang mempunyai kerumitan dan kesulitan 

                                                           
24

 Kristin, Wawancara, 20 Juni 2019. 
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yang berbeda.”
25

 Mbak Dinda juga mengatakan 

“Iya, sudah sesuai. Perusahaan memberikan gaji 

berdasarkan bidang pekerjaannya 

(kesulitannya).”
26

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Jenny, Wawancara, 20 Juni 2019. 
26

 Dinda, Wawancara, 20 Juni 2019. 
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BAB IV 

ANALISA 

 

A. Analisis Produktivitas Kerja Karyawan PT. Giat 

Bersama Usaha Kabupaten Ponorogo 

1. Meningkatkan Hasil yang Dicapai 

Dari data yang dipaparkan penulis pada Bab 

III, adapun cara yang digunakan untuk 

meningkatkan hasil yang dicapai pada PT. Giat 

Bersama Usaha Kabupaten Ponorogo, manajer 

mengharuskan para karyawannya untuk 

melakukan lembur atau membawa pulang 

pekerjaan mereka untuk menyelesaikan target 

yang diberikan oleh atasan. Hal ini dilakukan 

agar target yang ditentukan oleh perusahaan bisa 

selesai tepat pada waktunya, dan perusahaan bisa 

mengikuti kegiatan atau bazar diluar kota.  

Menurut analisis dari penulis meningkatkan 

hasil yang dicapai sebaiknya karyawan mematuhi 

saran dari perusahaan untuk melakukan lembur 

agar pekerjaan mereka memenuhi target yang 

diberikan perusahaan. Adapun meningkatkan 

hasil yang di capai adalah salah satu yang dapat 

dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun 

yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, 

upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja 

bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu 

pekerjaan. 
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2. Mutu  

Dari data yang dipaparkan penulis pada Bab 

III, bahwa mutu dalam suatu produk sangat 

diutamakan. Karena dengan mutu yang 

berkualitas akan membuat para konsumen 

merasa puas dan tertarik untuk membeli lagi 

produk dari perusahaan PT. Giat Bersama Usaha 

Kabupaten Ponorogo. Apabila ada kerusakan 

barang yang telah dikirim, perusahaan siap 

mengganti item atau produk tersebut.  

Menurut analisis dari penulis mutu sebaiknya 

diutamakan, karena dengan mengutamakan mutu 

dan kualitas akan membuat konsumen merasa 

puas dengan produknya dan akan membuat 

konsumen percaya untuk membeli lagi produk 

tersebut. 

Adapun mutu adalah selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah 

lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. 

Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk 

memberikan hasil yang terbaik yang pada 

gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan 

dan dirinya sendiri.
1
 

 

 

                                                           
1
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Kencana, 2009), 105. 
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Kabupaten Ponorogo 

1. Disiplin Kerja 

Karyawan akan mengupayakan dirinya agar 

tidak melanggar segala peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, dan mereka akan 

bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan job 

desk yang ada demi menciptakan sikap disiplin 

kerja yang baik agar terjauhi dari sanksi-sanksi 

yang ada. 

a. Ketaatan Terhadap Peraturan 

Dari data yang dipaparkan penulis pada 

Bab III, adapun pelaksanaan ketaatan 

terhadap peraturan kantor PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo sangat penting. Karena 

dengan para karyawan menaati peraturan 

kantor maka pekerjaan mereka akan selesai 

tepat waktu dan bisa mencapai target yang 

ditentukan oleh perusahaan, serta karyawan 

bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Upaya 

yang dilakukan agar para karyawan menaati 

peraturan yaitu dengan cara memberikan 

sanksi apabila karyawan melanggar peraturan 

agar tidak memberikan dampat negatif pada 

perusahaan dan karyawan lainnya, adapun 

sanksi yang diberikan tidak langsung tegas 

tetapi secara bertahap. 

Menurut analisis dari penulis taat terhadap 

aturan kantor sebaiknya ditaati oleh para 
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karyawannya, agar pekerjaan yang mereka 

lakukan selesai tepat waktu. Taat terhadap 

aturan kantor merupakan hal penting yang 

perlu dilaksanakan oleh seluruh karyawan. 

Dengan tujuan agar perilaku indispliner 

karyawan dapat berkurang. 

Adapun pelaksanaan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

adalah dengan memberlakukan peraturan 

atau tata tertib di perusahaan. Dengan 

diberlakukannya peraturan dan tata tertib 

akan membuat karyawan menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan atasan tepat pada 

waktunya, sehingga perusahaan akan 

mencapai targetnya tepat waktu.
2
 

b. Ketepatan Waktu 

Dari data yang dipaparkan penulis pada 

Bab III diperoleh bahwa para karyawan fokus 

dalam menyelesaikan pekerjaannya agar 

pekerjaan mereka selesai tepat waktu. Para 

karyawan mengurangi bercanda agar mereka 

fokus pada pekerjaan mereka masing-masing. 

Menurut analisis terhadap ketepaatan 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sangat 

diperlukan dalam sebuah perusahaan, dengan 

adanya ketepatan waktu karyawan akan 

                                                           
2
 Muhammad Busro, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya 

Manusi (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 346. 
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disiplin dalam menyelesaikan tugas dari 

atasan. 

2. Motivasi Kerja 

 Motivasi dalam suatu pekerjaan sangat 

diperlukan karena adanya motivasi dapat 

mendorong karyawan agar semakin giat dalam 

melakukan pekerjaannya. 

a. Kebutuhan Fisiologis 

  Dari data yang dipaparkan penulis 

pada Bab III yang diperoleh dari karyawan, 

adanya motivasi maka mereka akan semakin 

giat dalam melakukan pekerjaannya karena 

ada kata-kata yang membangun membuat 

menjadi lebih semangat lagi, karena mereka 

mempunyai banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi seperti kebutuhan akan makan, 

minum, pakaian, perumahan dan lain 

sebagainya. Selain itu bekerja di PT. Giat 

Bersama Usaha tidak hanya sekedar bekerja 

saja namun juga memberikan pengetahuan 

atau ilmu baru untuk para karyawan sehingga 

lebih bisa berkembang. 

Kebutuhan fisiologis merupakan 

tingkat paling dasar. Kebutuhan paling dasar 

ini berupa kebutuhan akan makan, minum, 

perumahan, pakaian, yang harus dipenuhi 

oleh seseorang dalam upayanya untuk 

mempertahankan diri dari kelaparan, 
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kehausan, kedinginan, kepanasan, dan 

sebagainya. Keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebutlah mendorong orang 

untuk mengerjakan suatu pekerjaan, karena 

dengan bekerja itu ia mendapat imbalan yang 

akan digunakan untuk pemenuhan 

kebutuhannya.
3
 

b. Kebutuhan Rasa Aman 

Dari data yang dipaparkan penulis 

pada Bab III bahwa selain memotivasi para 

karyawannya atasan juga menerapkan rasa 

kekeluargaan dengan semua karyawannya. 

Selain itu keselamatan pekerja sudah 

ditanggung oleh perusahaan berupa asuransi 

dan BPJS agar karyawan merasa aman dan 

terjamin keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, maka 

seseorang berusaha memenuhi kebutuhannya 

yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa 

aman dan keselamatan. Kebutuhan ini akan 

dirasakan mendesak setelah kebutuhan 

pertama terpenuhi. Upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keamanan ini dapat melalui:
4
 

                                                           
3
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

KENCANA, 2009), 123. 
4
 Ibid. 
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1) Selalu memberikan informasi agar para 

karyawan dalam bekerja bersikap hati-

hati dan waspada. 

2) Menyediakan tempat kerja aman dari 

keruntuhan, kebakaran, dan sebagainya. 

3) Memberikan perlindungan asuransi jiwa, 

terutama bagi karyawan yang bekerja 

pada tempat rawan kecelakaan. 

c. Kebutuhan Hubungan Sosial 

Dari data yang dipaparkan penulis 

pada Bab III bahwa dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan perlu diterapkan sikap gotong 

royong agar pekerjaan mereka tepat waktu. 

Sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan 

yang lainnya dan target-target yang 

ditentukan perusahaan bisa tercapai. Selain 

itu, para karyawan harus membentuk 

kedekatan dan kekompakan dengan rekan 

kerja lainnya agar menciptakan suasana kerja 

yang baik dan merasa nyaman dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Kebutuhan sosial merupakan 

kebutuhan untuk hidup bersama orang lain. 

Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi 

bersama masyarakat, bukan diri sendiri. 

Misalnya, setiap orang normal butuh akan 

kasih sayang, dicintai, dihormati, diakui 

keberadaannya oleh orang lain. Dalam 

hidupnya ia ingin mempunyai teman, 
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mempunyai kenalan, dan merasa tidak enak 

bila ia dikucilkan dari pergaulan ramai. 

Kebutuhan sosial itu meliputi:
5
 

a. Kebutuhan untuk disayangi, dicintai, dan 

diterima oleh orang lain. 

b. Kebutuhan untuk dihormati oleh orang 

lain. 

c. Kebutuhan untuk diikutsertakan dalam 

pergaulan. 

d. Kebutuhan untuk berprestasi. 

3. Kompensasi 

  Kompensasi termasuk di dalamnya 

tunjangan kinerja dan pendapatan sah lainnya 

yang cukup berdasarkan prestasi kerja karyawan 

akan mampu meningkatkan produktivitas kerja. 

a. Gaji 

Dari data yang dipaparkan penulis pada Bab 

III bahwa gaji adalah salah satu yang 

memberikan motivasi pada karyawan agar 

lebih bersemangat dalam melakukan 

pekerjaan. Gaji di PT. Giat Bersama Usaha di 

bedakan berdasarkan bidang dan kesulitan di 

masing-masing bidang. 

Seperti teori, gaji adalah balas jasa 

yang dibayar secara periodik kepada pegawai 

yang tetaap serta mempunyai jaminan yang 

pasti. Gaji adalah imbalan yang diberikan 

                                                           
5
 Ibid., 123-124. 
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oleh pemberi kerja kepada pegawai, yang 

penerimaannya bersifat rutin dan setiap 

bulan.
6  

                                                           
6
 Mila Badriyah, Manajemen Sumber Daya Manusi (Jakarta: 

Pustaka Setia, 2015), 165. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang 

masalah produktivitas kerja karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha Kabupaten Ponorogo dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Produktivitas kerja karyawan PT. Giat Bersama 

Usaha Kabupaten Ponorogo mengalami 

keterlambatan dalam menyelesaikan target yang 

sudah ditentukan oleh perusahaan. Untuk 

mengatasi hal tersebut pimpinan meningkatkan 

hasil yang dicapai pada perusahaan tersebut dan 

meningkatkan mutu produknya agar sesuai 

dengan target yang sudah ditentukan, maka 

perusahaan menerapkan sistem kerja lembur. 

2. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan ada 3 faktor yaitu terdiri dari disiplin 

kerja, motivasi kerja dan kompensasi. Untuk 

menciptakan disiplin kerja yang baik karyawan 

harus menaati peraturan yang telah ditetapkan 

perusahaan dan ketepatan waktu dalam 

menyelsaikan pekerjaannya. Kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman dan kebutuhan 

sosial merupakan motivasi bagi para karyawan 

untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan gaji 

merupakan hak yang wajib diterima oleh 

karyawan setelah mereka melakukan 

pekerjaannya. Disiplin kerja, motivasi, dan 
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kompensasi mempengaruhi karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan meningkatkan 

produktivitas.  

B. Saran 

Penelitian ini  mempunyai keterbatasan-

keterbatasan yang dapat dijadikan masukan dan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya guna 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

melakukan beberapa pertimbangan oleh manajemen 

PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yaitu: 

1. Bagi PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo, 

diharapkan meningkatkan kedisiplinan dan 

motivasi kepada para karyawannya. 

2. Bagi akademik, hendaknya menambah referensi 

kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai 

rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan 

penelitian khususnya di bidang manajemen 

sumber daya manusia. 

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah 

informan untuk memperoleh hasil penelitian 

yang lebih maksimal. 
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