
BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdabulu 

Indrawati (2002) melakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh 

tingkat pendid~ pengalaman kerja dan umur pekerja terhadap produktivitas 

kerja di Industri Kecil di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dengan 

IeIa1ui cluster sampling, yaitu pengambilan sampel daerah bam kemudian 

diambil sampel tenaga kerja. Hasil yang didapat adalah bahwa 1) pengalaman 

kerja tidak berpengaruh tetapi umur mempunyai hubungan yang negatif dan 

signiftkan dengan produktivitas; 2) pendidikan mempunyai pengaruh yang 

signifikan walaupun hubungannya kurang je1as; 3) tingkat pendidikan tidak 

dapat diabaikan tetapi menjadi kurang penting dibandingkan dengan umur; 4) 

orang yang Iebih muda menjadi Iebih produktif dalam analisis ini, mungkin 

karena mereka Iebih semangat atau dapat bekerja Iebih keras. 

Penelitian yang dilakukan oIeh Darmanto (1999) yang berjudul pengaruh 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja PT. 

Danaremen Muka Semarang menghasilkan kesimpuIan sebagai berikut : (1) 

terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja, 

(2) terdapat pengaroh yang signifikan lingkungan kerja terhadap produktivitas 

kerja, (3) terdapat pengaruh yang signiftkan motivasi kerja dan Iingkungan kerja 
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terhadap produktivitas kerja secara bersama-sama. Sumbangan efektif kedua 

variabel tersebut, yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja sebesar 91,43%. 

Suradi (1998) melakukan penelitian pengaruh tingkat pendidikan dan 

produktivitas kerja di Lingkungan Lembaga Pendidikan. Penelitian Suradi 

(1998) mengambil judul hubungan tingkat pendidikan dan lingkungan keIja 

terbadap produktivitas jabatan akademik dosen pada sebuah lembaga pendidikan 

yaitu sebuah PTS di Kota Surakarta, memperoleh temuan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas jabatan akademik dosen PTS di Kota Surakarta. 

Penelitian Pranoto (1997) mengenai pengaruh motivasi dan lingkungan 

kerja terhadap produktivitas kerja pada industri hasa teknik PT. Prima Disain 

Widya Adi Cipta Semarang menghasilkan kesimpuJan bahwa : (l) motivasi 

tenaga keIja pada umumnya cenderung sangat tinggi, (2) taIctor lingkungan keIja 

yang meliputi hubungan antar tenaga kerja dengan atasan serta hubungan antara 

tenaga kerja dengan tenaga kerja adalah cukup baik, (3) motivasi dan lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 

tenaga kerja. 

Dalam penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, iklim organisasi dan 

motivasi terbadap produktivitas keIja tenaga kerja di lingkungan Kantor 

Sekretariat Daerah kabupaten Klat~ Soekemi (2000) memperoleh kesimpulan 

bahwa (1) basil analisis korelasi parsial menyimpulkan bahwa masing-masing 
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variabel bebas, yaitu kepemimpinan, ildim organisasi, dan motivasi mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap produktivitas keIja para tenaga kerja, (2) 

basil analisis regresi menyimpulkan bahwa variabel kepemimpinan, i1dim 

organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas keIja para tenaga keIja. 

2.2 Tenaga Kerja 

Dalam pengelolaan tenaga kerja, ada paling tidak dua aktivitas yang hams 

dilakukan. Kedua hal tersebut adalah menetapkan kebutuhan tenaga keIja dan 

menentukan suplai tenaga keIja. 

2.2.1 Kebutuhan Tenaga Kerja 

Untuk dapat menentukan kebutuhan tenaga kerja, maka pertama

tama harus dapat ditentukan rencana strategis sebuah proyek konstruksi 

dan perkiraan tingkat kegiatan masa datang. Ada empat cara 

memperkirakan kebutuhan te~a kerja., yaitu ( Manullang. 200I); 

2.2.1.1 Penilaian manajerial 

Penilaian manajerial merupakan metode paling umum. Dengau 

metode ini dipikirkan perkembangan dan beban sebuall proyek, 

selanjutnya diputuskan berapa banyak serta jenis orang yang akan 

dibutuhkan. Cara ini merupakan dasar petunjuk praktis mengenai 

hubungan antara tingkat kegiatan dan kebutuhan akan orang, 

(I ,.
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ditambah penilalan tentang pengaruh teknologi dan perkembangan 

lain dalam kebutuhan tenaga kerja. 

2.2.1.2 Analisis rasio kecenderungan 

Analisis rasio kecenderungan merupakan metode dengan 

mempelajari rasio yang ada antara tingkat kegiatan dan jumlah 

tenaga keIja, atau merupakan rasio antara jumlah satu jenis tenaga 

kerja dibandingkan dengan tenaga kerja lainnya dan selanjutnya 

memperkirakan kebutuhan masa depan dengan 

menghubungkannya terhadap perubahan tingkat kegiatan utama. 

2.2.1.3 Work study 

Cara work study memerlukan penggunaan teknik pengukuran 

kerja. Ditetapkan berapa banyak waktu yang diperlukan sebuah 

kegiatan atau sekelompok kegiatan dan jumlah pekeIja yang 

dibutuhkan dengan memberi persiapan tambahan untuk istirahat., 

kelelahan, absensi, dan waktu menganggur. 

2.2.1.4 Analisis ketrampilan atau keahlian 

Cara work study memerlukan penggunaan teknik pengukuran 

kerja. Ditetapkan berapa banyak waktu yang diperlukan sebuah 

kegiatan atau sekelompok kegiatan dan jumlah pekerja yang 

dibutuhkan dengan memberi persiapan tambahan untuk istirahat., 

kelelahan, absensi, dan waktu menganggur. 
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Analisa ketrampilan atau keahlian dilakukan dengan menilai 

perubahan masa datang mengenai keadaan ketrampilan dan 

keahlian yang dimiliki sekarang dan yang akan muncul dari 

perencanaan strategi sebuah proyek konstruksi sehubungan dengan 

produk yang diproyeksikan. pengembangan pasar serta 

penggunaan teknologi barn. Hal tersebut mempengaruhi kualitas 

penggunaan somber daya manusia pada sebuah proyek konstruksi. 

2.2.2 Suplai Tenaga Kerja 

Suplai tenaga kerja dapat ditentukan melalui perkiraan kebutuhan 

internal. Perkiraan suplai tenaga kerja yang mungkin akan tersedia di 

dalam sebuah proyek konstruksi akan suplai internal dapat diperkirakan 

berdasar pada (Manullang. 2001): 

2.2.2.1 Analisis sumber daya yang ada 

Analisis somber daya yang ada dilakukan dengan melihat atau 

mempelajari gerakan rasio misalnya antara tenaga keIja langsung 

dengan tidak langsung sehingga dapat digambarkan 

kecenderungan perubahan masa datang yang mungkin akan 

menimbulkan masalah dengan suplai. 

2.2.2.2 Analisis pemborosan 

Dengan analisis pemborosan, maka banyaknya tenaga kerja yang 

keluar menghasilkan perkiraan kebutuhan penggantian pada 

perjalanan sebuah proyek. Alasan-alasan keluamya tenaga kerja 



\ ;------'~._-- -- --- I 

13 

barns diketahui sebagai petunjuk setiap tindakan yang diperlukan 

untuk mengurangi pemborosan Tenaga kerja. 

2.2.2.3 Penilaian perubahan dalam kondisi kerja dan absensi 

Penilaian perubahan dalam kondisi kerja dan absensi, akan dapat 

menetapkan jam keIja. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan

perubahan dalam hal-hal sebagai berikut ( Manullang. 2001) : 

- Standar jenis keIja 

- Jangka waktu proyek 

2.2.2.4 Perkiraan suplai internal dan ekstemal 

Perkiraan suplai internal dapat dilakukan dengan menyusun audit 

sumber tenaga kerja internal Audit sumber tenaga keIja internal 

ini menghasilkan berbagai jenis informasi tentang suplai tenaga 

keIja dalam organisasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut 

( Manullang. 2001): 

- Jumlnh teBaga kerja 

- Pengalaman dan kualifIkasi masing-masing tenaga kerja 

- Umur masing-masing tenaga kerja 

- Lingkup pekeIjaan yang pemah dipangku masing-masing tenaga 

kerja 

- Kemampuan. keahlian dan pengetahuan yang dimiliki 

- Tingkat pendidikan 

- Kelemahan dan kelebihan masing-masing tenaga keIja 
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Audit seperti ini ada dua macam, yaitu : audit tenaga kerja 

operasional dan audit tenaga kerja manajerial. Data yang diperoleh 

dari audit tenaga kerja manajerial isinya sarna dengan audit tenaga 

kerja operasional. 

Tentunya dapat dipahami melalui suplai tenaga kerja internal tidak 

akan terpenuhi tenaga keIja untuk mengisi lowongan kerja bagi 

suatu sebuah proyek konstruksi, terlebih bila sebuah proyek 

konstruksi mengadakan ekspansi atau membuka proyek-proyek 

barn. Untuk memenuhi suplai tenaga kerja pada keadaan tidak 

mungkin suplai internal tidak mencukupi, suplai eksternal hams 

dimanfaatkan. Suplai ekstemal ini mempelajari analisis pasaran 

kerja, yang berhubungan dengan pendidikan, situasi 

perekonomian, faktor demografis, peraturan-peraturan pemerintah 

dan lain sebagainya. 

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas yaitu perkiraan kebutuhan tenaga 

keIja dan perkiraan suplai tenaga kcrja dapat1ah ditetapkan jumlah tenaga kerja 

yang akan diLerima selanjutnya untuk masa yang akan datnng. Jadi untuk: 

menentukan kebutuhan tenaga keIja masa yang akan datang, dapat dilakukan 

dengan mengadakan rekapitulasi antara kebutuhan dan suplai. Jadi misalnya 

ootuk: menentukan kebutuban tenaga keIja untuk taboo yang akan datang, 

diperbandingkan antara kebutuhan dan suplai pada tahun yang bersangkutan. 
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2.3 Kerja dan Pekerjaan 

Konsep kerja telah didefmisikan sebagai proses penciptaan amu 

pembentukan nilai bam (tambahan) pada suatu unit sumber daya (Talizuduhu, 

1999). Demikian George Thomason dalam A Textbook of Human Resource 

Management (1992,24). Sar A Levitan, Garth L. Mangum and Ray Marshall 

dalam Human Resources and Labor Markets (1976, 12) di samping 

memperhadapkan work dengan leisure, juga mempersoalkan penggunaan kata 

work, kendatipun kegiatan yang bersangkutan tidak memberikan nilai tambah 

ekonomi kepada orang lain, seperti volunteers work without pay, hobbying, 

pensioners work ini their gardens during the leisure years, work for pleasure, 

dan sebagainya. Sebaliknya bisa rerjadi, suatu kerja yang kelihatannya tidak 

langsung bernilai ekonomi, seperti relaxation, kegiatan yang bersangkutan bisa 

menjadi sumbcr inspimsi atau imajinasi yang berdampak bisnis yang luas. KcIja 

dapat dipandang sebagai input (cost, energy) dan dapat juga dianggap sebagai 

basil atau manfaat (benefit), dampak, aktbat., pengaruh atau nilai tambah. 

Kerja dapat juga dihubungkan dengan kesenangan atau kepentingan diri 

sendiri, dan dapat pula dianggap sebagai komoditas yang bisa digunakan oleh 

orang lain bahkan dijadikan komoditas pasar kerja. Dalam tulisan ini, kerja 

dipandang lebih dalam pengertian kedua. DaIam am ito, kerja dihubungkan 

dengan pekerjaan (employment). Jadi, employment work. Kerja dalam arti itu 

merupakan kebutuban (demand) konsumer tenaga ketja dan tawaran (supply) 

dari pihak penjual tenaga. KeIja dalam arti komoditas ada yang berbentuk eneIji 

'I 
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fisik, enerji mental (brain-ware)~ atau kombinasi antara enerji manusiawi dengan 

kekuatan mesin. Dalam hubungan ini, keIja merupakan sebuah konsep 

(concept)~ bersifat abstrak dan sulit diukur. 

Mengingat akan abstraknya pengertian keIja dan adanya berbagai bentuk 

enerji tersebut, kerja (work) dioperasionalisasikan menjadi pekeIjaan (jobs). 

Misalnya keluar perintah : "Kerja!" terhadap perintah tersebut timbul 

pertanyaan, "Kerja apa?" Jawaban terhadap pertanyaan itulah yang disebutjob. 

Begitu jobs ditemukan, harns pilla diklarifikasikan hubungan antar jobs. Job 

kemndian dirinci menjadi tugas (tasks, job descriptions), dan hubungan antar 

tugas didefmisikan. Tugas dibagikan (dialokasikan) kepada tiap petugas. Tiap 

tugas hams dispesifikasikan agar dapat ditetapkan persyaratan bagi calon 

petugas bagi tugas yang bersangkutan (skill atau input standardization). 

Demikian juga output yang diharapkan dari suatu job. Job performance 

standard. 'fiap job harus ditetapkan (output standardization). Work itu sendiri 

merupakan sebuah proses. Sebagai proses, kerja hams pula diberi tolak ukur 

(process standardization). 

Menurut Sondang Siagian (2002) perkataan kerja dimaksudkan adalah 

basil pelaksanaan berkaitan dengan eflSiensi suatu pekerjaan baik bersifat fisik / 

non fisiko Setiap pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana 

terdapat didalam deskripsi pekerjaanljabatan~ perin dinilai hasilnya setelah 

tenggang waktu tertentu. 
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Penilaian karja juga merupakan Janjutan atau konsekuensi dari kegiatan 

rekruitmen dan seleksi atau penempatan para pekerja. Dengan me1akukan 

kegiatan karja dapat diketahui ketepatan atan ketidaktepatan kegiatan 

memprediksi kemampuan kerja, berdasarkan nilai-nilai test dan atau interview 

dala.m proses rekruitmen dan seleksi. 

Kriteria di dalam standart pekerjaan mencakup aspek pengukuran yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif bersifat empiris, dapat 

diamati dan ditransformasikan dalam bentuk bilangan/jumlah dan dianalisis 

(dihitung). 

Aspek kualitatif bersifat konseptual, diinterprestasikan dari gejala yang 

dapat diamati bukan dari data dalam bentuk belanjaan, cenderung merupakan 

proses mental dalam bekerja. 

Aspek kuantitatif dalam standar pckcrjaan adalah: 

a.	 Proses kerja dan kondisi pekerjaan. 

b.	 Waktu yang dipergnnakan alan lamanya melaksanakan pekerjaan. 

c.	 Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. 

d.	 Jumlah danjenis pemberian pelayanan dalam bekerja.
 

Sedangkan aspek kualitatif dalam standar pekerjaan adalah:
 

a.	 K.etepatan kerja dan kualitas pekerjaan. 

b.	 Tingkat kemampuan dalam bekerja. 

c.	 Kemampuan menganalisa datalinformasi, kemampuanlkegagalan 

memakai mesin/peralatan lainnya. 

"1'
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d.	 Kemampuan mengevaluasi (keluhan I keberatan konsumen). 

e.	 Penelitian pasar. 

Tujuan umum penilaian kerja yaitu: 

a.	 Untuk memperbaiki pelaksanaan pekeIjaan para pekerja, dengan 

memberikan bantuan agar setiap pekerja mewujudkan dan 

mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam 

melaksanakan misi perusabaan melalui pelaksanaan pekerjaan masing... 

masing. 

b.	 Untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan 

para manajer dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan. 

c.	 Untuk menginventarisasi sumber daya manusia di lingkungan 

perusahaan yang dapat dignoakao dalam mendesain hubungan antara 

atasan dan bawahan. 

d.	 Untuk meningkatkan motivasi keIja, yang berpengaruh pada prestasi 

para pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Tujuan khusus penilaian kerja: 

a.	 Hasil penilaian dapat dijadikan dalam melakukan promos~ 

menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang keIiru, menegakkan disiplin, 

menetapkan pemberian pengbargaan/balas jasa. 

b.	 Menghasilkan informasi yang dapat dipergunakan untuk keperluan 

rekruitmen dan seleksi dan membuat test bagi calon pekerja dalam 

menguasaikekosongan. 
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c.	 Menghasilkan informasi sebagai umpan batik bagi pekerja dalam 

meningkatkan efisiensi kerjanya, dengan memperbaiki kekurangan dan 

kekeliruan daJam meJakukan pekerjaan. 

d.	 Memberi infonnasi kebutuhan pelatihan tenaga kerja. 

e.	 Meningkatkan kotnunikasi sebagai usaha mewujudkan hnbungan 

manusiawi yang hannonis antara atasan dan bawahan. 

2.4 Produktivitas 

Produktivitas sering diartikan sebagai perbandingan atau proporsi antara 

masukan (input) dengan keluaran (out put). Oleh karena itu dapat pula dikatakan 

bahwa produktivitas merupakan ratio antara pengorbanan yang berupa waktu, 

biaya, tenaga, fasilitas, kesempatan dan sebagainya dengan basil yang dicapai. 

Secara etimologis, istilah produktivitas atau sering disebut juga kineIja 

berasal clari kata job performullce alau uctual performance. Menurut Sukanto 

dan Handoko (1990), isliJah performance merupakan bahasa lain dari 

produktivitas alan kinerja, atau disebut juga dengan istilah prestasi, yaitu proses 

me1alui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi ker:ia tenaga 

kerjanya. 

Istilah job performance menurut Meier (dalam As'ad, 1998) dapat 

diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Berdasarkan pengertian job performance tersebut, maIm produktivitas dapat 

d.iartikan sebagai basil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berJaku 
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untuk pekerjaan yang bersangku.ta.a Tingkat keberhasilan seseorang dalam 

melaksanakan suatu tugas akan menunjukkan tingkat produktivitasnya. Dengan 

demikian orang yang kinerjanya tinggi berarti tingkat produktivitas kerjanya 

juga tinggi. 

Menurut Mangkunegara (2001) istilah actual performance dapat diartikan 

sebagai prouktivitas atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh 

scseorang. Berdasarkan pengertian actual performance, maka produlctivitas 

dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Berdasarkan pengertian istilah-istilah tersebut di atas, maka Robbin 

(2001), merumuskan produktivitas tenaga keIja sebagai suatu hasil yang dicapai 

oJeh seseorang tenaga kerja daJam bidang pekerjaanya menurut kriteria tertentu 

yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu dan dievaluasi oleh onmg-orang 

tertentu. 

Pengertian yang senada juga disampaikan oleh Sukanto dan Handoko 

(1990) yang menyatakan bahwa produktivitas merupakan suatu proses di mana 

organisasi-organisasi sebagai pengevaluasi atau penilai prestasi kerja tenaga 

kerjanya. Sedangkan menurut Simamora 0995), produktivitas adalah tingkat 

basil kerja tenaga kerja dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang 

diberikan. Dengan kata lain produktivitas adalah basil keIja tenaga keIja baik 

1
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dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sikap individu akan 

mempengaruhi perilaku dan perilaku mempengaruhi produktivitas kerja. 

Disamping itu, orang yang sarna dapat menghasilkan performance yang berbeda 

pada situasi yang berbeda (As'ad, 1998). 

Berdasarkan pengertian-pengertian produktivitas di atas dapat 

disimpulkan bahwa produktivitas adalah tingkat basil yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaan melalui proses dan syarat-syarat tertentu yang 

dievaluasi oleh orang-omng tertentu. Pada penelitian ini produktivitas yang 

dimaksud adalah produktivitas tukang bata pada proyek Perumahan PT 

Wirotomo Persada Sleman Yogyakarta. 

2.5 Produktivitas Tenaga Kerja 

Menurut Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan (2000) dalam produktivitas kerja 

ada dukungan unsur-unsur yang dinilai yang mencakup kesetiaan, basil kerja, 

kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian dan 

prakarsa serta kecakapan maupun tanggungjawab. 

Tujuan dan kegunaan penilaian produktivitas kerja karyawan adalah: 

a.	 Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besamya balas jasa. 
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b.	 Dntuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c.	 Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas se1uruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

d.	 Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektivitasan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur orgamsaSl, gaya pengawas~ 

kondisi kerja dan pengawasan. 

e.	 Sebagai indikator untuk menentukan kebutuban akan Iatihan bagi 

karyawan yang berada didalam organisasi. 

f.	 Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 

dicapai performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk mendorong para atasan untuk mengadakan observasi 

perilaku bawahan supaya diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. 

h.	 Sebagai alat untuk dapat melihat kekuraugan atan kelemaban dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

i.	 Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan. 

j.	 Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas 

(job description). 

j, 
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Ada tiga k:ualifikasi bagi pengembangan kriteria perfomansi produktivitas 

yang dapat diukur secara obyektif yaitu : (a) Relevancy, (b) Releability, (c) 

Discrimination. 

a.	 Relevancy (relevansi) menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria 

dengan tujuan-tujuan performansi. Misalnya : kecepatan produksi bisa 

menjadi ukuran perfomansi yang lebih relevan dibandingkan 

penampilan seseorang. 

b.	 Releability (reabilitas) menunjukkan tingkat mana kriteria menghasilkan 

basil yang konsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan 

produksi dan volume penjualan menghasiIkan pengukuran yang 

konsisten secara relatif. Sedangkan kriteria-kriteria yang sifatnya 

subyektif seperti sikap, kreatifitas dan kerjasama, menghasilkan 

pengukuran yang tidak konsisten, tergantung siapa yang mengevaluasi 

dan bagaimana pengukuran itu dilakukan. 

c.	 Descrimination (diskriminasi) mengukur tingkat dimana suatu kriteria 

performansi dapat memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam 

performansi. Jika nilai semuanya cenderung menunjukkan semuanya 

baik atau jelek berarti ukuran performansi tidak bersifat diskriminatif, 

tidak membedakan performansi di antara masing-masing pekerja. 

Penilaian produktivitas kerja adalah proses yang mengukur produktivitas 

kerja karyaw~ penilaian kerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif 

maupun aspek kuantitatif dari produktivitas kerja pelaksanaan pekerjaan. 
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Terdapat beberapa faktot yang mempengamhi penilaian produktivitas 

kerja: 

a.	 Karakteristik situasi. 

b.	 Deskripsi pekerjaan, spesifIkasi pekeIjaan dan standar produktivitas 

kerja pekerjaan. 

c.	 Tujuan-tujuan penilaian produktivitas kerja. 

d.	 Sikap para karyawan dan ma1ll\ier terhadap evaluasi. 

Tujuan pokok penilaian produktivitas kerja adalah menghasilkan informasi 

yang akurat dan sahib. informasi yang dihasilkan oleh sistem peoilaian 

produktivitas keIja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi. 

Tujuan khusus penilaian produktivitas keIja adalah: 

a.	 Evaluasi. 

b.	 Pengembangan. 

Performansi adalah fungsi dari motivasi kerja dan kemampuan atau P = f 

(m x a) dimana, P = pelj'ormance, m = motivation, a = ability. Motivasi 

selalu menjadi perhatian utama karena motivasi berhubungan erat dengan 

keberhasilan seseorang, organisasi, masyarakat didalam mencapai tujuan

tujuannya. 

Berdasarkan faktor-faktor produktivitas kerja Siagian (2002) dapat di 

ldasifikasikan sebagai berikut: 

a.	 Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan 

sifat-sifat seseorang. Misalnya produktivitas kerja seseorang baik 
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disebabkan brena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe 

pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai produktivitas keIja jelek 

disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang 

tersebut tidak memiliki upaya~upaya untuk meinperbaiki 

kemampuannya. 

b.	 Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

keIja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan 

tindakan~tindakan rekan keIja, bawahan atau pimpinan, kendala-kendala 

sumber daya., keadaan ekonomi dan sebagainya. 

Faktor internal dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang 

mempengaruhi produktivitas keIja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat 

para karyawan atau pengawas dapat memiliki sejumlah akibat psikologis dan 

berdasarkan kepada tindakan. 

Seseorang karyawan yang menganggap produktivitas kerjanya baik 

hera-coal dari faklor-faktor internal seperti kemampuan atau upaya. Dapat diduga 

orang tersebut akan mengalami lebih banyak perasaan posil.if lenl.ang 

produktivitas kerjanya dibandingkan dengan bila ia menghubungkan 

produktivitas keIjanya yang baik dengan faktor internal. Seperti nasib baik, suatu 

togas yang mudah atau ekonomi yang baik. Kemungkinan yang lain seorang 

pekerja mungkin mengalami perasaan yang agak berbeda produktivitas kerjanya 

yang buruk dengan faktor-faktor internal. 
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Jenis atrIbusi yang dI"buat seorang pengawas tentang produktivitas kerja 

seorang bawahan mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap bawahan tersebut. 

Misalnya seorang pengawas yang mempermasalabkan produktivitas kerja buruk: 

seorang bawaban karena kekurangan upaya mungkin diharapkan mengambil 

tindakan h~ sebaliknya bila pengawas tidak menghubungkan dengan 

produktivitas kerja buruk dengan kekurangan kemampuan/ketrampilan, 

pengawas mungkin merekomendasikan suatu program pelatihan di dalam 

perusahaan atau berbagai jenis lain pengembangan ketrampilan. 

Karena itu jenis atribusi yang dIbuat oleh seorang pimpinan dapat 

menimbulkan akibat-akibat serius dalam cara bawahan tersebut diperlakukan. 

Cara-cara seorang karyawan menjelaskan produktivitas kerjanya sendiri juga 

mempunyai implikasi penting dalam bagaimana dia berperilaku dan berbuat 

ditempat kerja. 

2.6 Aspek-aspek Produktivitas Tenaga Kerja. 

Mcnurut Sondang Siagian (2002) aspek-aspek produktivitas kerja dati 

tenaga kerja terdiri dari: 

1. Kualitas mutu dalam pekerjaan (basil kerja). 

2. Kecepatan dalam bekerja. 

3. Kedisiplinan dalam penggunaan waktu. 

4. Kejujuran. 

5. Kreativitas dalam membantu menyelesaikan masalah. 
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6. Kerjasama. 

7. Kepribadian. 

8. Prakarsa. 

9. Kecakapan. 

10. Tanggungjawab. 

Pada penelitian ini kesepulh aspek-aspek produktivitas tenaga keIja 

sebagaimana diungkapkan oleh Sondang Siagian (2002) sebagimana tersebut di 

atas akan dijadikan indikator-indikator untuk mengukur tingkat produktivitas 

tukang bata, dalam bentuk kuesioner. 

2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Tenaga kerja 

Pada umumnya beberapa kualifikasi yang disebut di bawah ini menjadi 

dasar dalam penempatan posisi seseorang dalam lingkup pekerjaan tenaga keIja 

disebuah proyek konstruksi. Kualifikasi tersebut juga dapat menjadi faldor 

pendorong terhadap produktivitas tenaga keIja. Kualifikasi-kualifikasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

2.7.1 Keahlian 

Dalam lingkup pekerjaan-lingkup pekerjaan yang tidak 

memerlukan keah1ian tertentu, kualifikasi keahlian itu dapat diabaikan. 

Keahlian itu dapat digolongkan ke dalam tiga macam yaitu: 
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a. Technical skill 

Technical skill, merupakan jenis keahlian yang utama yang 

hams dimiliki oleh para tenaga keIja pelaksana seperti tukang, kepala 

tukang, mandor dan pengawas bangunan. 

b. Human skill 

Human skill merupakan keahlian yang harns dimiliki oleh 

mereka yang akan memimpin beberapa orang non manajerial, jadi baik 

pimpinan tingkat rendah, menengah, maupun pimpinan tertinggi suatu 

keahlian yang barns dimiliki oleh mereka yang akan memangku 

lingkup pekeIjaan manajer proyek, ia merupakan keahlian yang dapat 

mengkoordinir segala aktivitas-aktivitas dati berbadai badan usaha 

untuk tertuju kepada realisasi tujuan sebuah proyek konstruksi. 

c. Conceptuill skill 

Conceptual skill merupakan keahlian yang bersifat intelektual 

yang hams dimiliki oleh orang-orang non manajerial, terutama yang 

berkaitan dengan research dan pengembangan. 

2.7.2 Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja pada hakekatnya merupakan rangkuman 

pengalaman terhadap apa yang dialami seseorang. sehingga apa yag 

dialami seseorang merupakan miliknya. Pengalaman penting artinya 

dalam proses pembangunan sebuah proyek konstruksi Dengan 
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pengalaman seseomng akan lebih mudah lebih cepat termotivasi dalam 

menghadapi sebuah obyek atau permasalahan (Sidarta Budiarta, 2000). 

Sesungguhnya hal ini dapat diartikan bahwa orang yang 

bepengalaman selalu akan lebih pandai dari meteka yang sarna sekali 

tidak mempooyai pengalaman. Kesanggupan ootuk dapat menyelesaikan 

sesuatu tugas tertentu dengan berhasil tidak saja ditentukan oleh 

pengalaman, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan 

belajar seseorang. 

Tenaga kerja yang mempunyai pengalaman dua puluhan tahun 

misalnya, belum tentu akan lebih pandai menyelesaikan tugasnya dari 

seseorang yang mempunyai pengalaman lima tahoo, tetapi mempunyai 

kemampuan belajar yang baik dan kemampuan memenuhi standard 

pekerjaan yang baik. Intelejensia itu menampakkan diri dalarn 

kemampuan belajar seseorang. Pengalaman saja tidak dapat digunakan 

menentukan kemampuan seseorang tenaga kerja dalam menyelesaikan 

tugas dengan baik. Pada taraf permulaan memang meteka yang 

mempunyat pengalarnan tidak membutuhkan bimbingan dan 

pengawasan, namoo pada masa berikutnya kualifikasi yang lain seperti 

bakat, karakteristik kerja seseorang lebih banyak menentukan. 

2.7.3 Umur 

Pada tenaga kerja yang berumur sedang, misalnya tiga puluh 

taboo, dikatakan bahwa salah satu sumber tenaga keIja yang baik dalam 
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pengerjaan sebuah pekerjaan dalam proyek bangunan. Ada perbedaan 

kecenderungan umur dan pengalaman seseorang berkaitan dengan jenis 

pekerjaan, misal antara pekerja, mandor, tukang dan pengawas 

bangunan. Pada jenis pekeIjaan seperti kepala tukang, mandor, tukang, 

umur berkaitan dengan penga1aman, kemampuan teknis seseorang dan 

kemampuan dalam manajerial tenaga keIja, tetapi ada kecenderungan 

bahwa yang muda lebih mempunyai tenaga yang lebih baik dari yang 

lebih tua. 

Mereka yang mempunyai usia lanjut mempunyai tenaga fisik 

relatif kecil dan terbatas, meskipun mereka ini pada umumnya sudah 

mempunyai pengalaman. Pengalaman ini hubungan yang erat dengan 

umur. 

Sebalik.l1ya mereka yang mempunyai usia muda relatif kurang 

mempunyai rasa tanggung jawab. Labour tum over pada mereka yang 

mempunyai usia muda relatif lebih besar jika dibandingkan dengan 

mereka yang mempunyai usia lanjut. 

Mengenai soal batas umur ini, perondang-undangan sosial yang 

berlaku baruslah menjadi perhatian. Pada umumnya perundang-undangan 

sosial melarang memperkerjakan anak-anak di bawah umur. Karena 

itulah sebuah proyek konstruksi tidak dapat memperkerjakan anak-anak 

untuk sesuatu lingkup pekeIjaan tertentu, sesungguhpun hal itu lebih 

menguntungkan. 
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Persoalan berapa sebaiknya umur tenaga keIja agar dapat 

memberikan prestasi maksimal kepada sebuah proyek konstruksi, 

merupakan suatu persoalan yang banyak mendapatkan perbatian. Banyak 

Iembaga-Iembaga di Amerika Serikat teIah mengadakan penyelidikan 

khusus mengenai masaIah ini. 

Di Amerika Serikat umumnya sebuah proyek konstruksi menolak 

memperkerjakan mereka yang sudah berusia Ianjut, karena alasan-alasan 

sebagai berikut: 

a.	 Terlalu Iambat bekeIja. 

b.	 Kurang kreatif dibandingkan dengan tenaga kerja yang berusia muda. 

c.	 Sukar mendidiknya. 

d.	 Sering mangkir. 

e.	 Sering sakit atau kurang sehat dibanding dengan tenaga keIja yang 

berusia muda. 

Akan tetapi daIam penyeIidikan-penyeIidikan yang dilakukan 

membuktikan kcadaan yang sebaIiknya. DaJam suatu survey yang 

diadakan oleh National Association of Manufactures membuktikan 

bahwa daJam penyelidikan terhadap lebih dari tiga juta pekeIja, 93% 

daripada tenaga kerja yang berusia Ianjut sarna baiknya atau Iebih baik 

daripada tenaga kerja yang berusia muda. Demikian pula dengan suatu 

survey yang diadakan oleh Universitas IIIionis, mangkir dari pekerjaan 

dan terlambat bekeIja .Iebih banyak kedapatan pada tenaga keIja yang 
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berusia muda. Selanjutnya rasa berbakti, perasaan tanggung jawab dan 

moral yang lebih baik lebih banyak terdapat pada tenaga-tenaga keIja 

yang berusia lanju~ dibandingkan dengan tenaga kerja yang berusia 

muda. 

2.7.4 Pendidikan 

Pendidikan sering digandengkan dengan latihan, umumnya 

dianggap dapat menunjukkan kesanggupan dalam sebuah pekerjaan. 

Dengan demikian misainya di negara-negara yang sudah maju, 

pendidikan universitas sering merupakan salah satu kualifikasi dari 

seorang dianggap dapat menunjukkan kesanggupan dalam menempati 

peketjaan lingkup manajerial yang membutubkan kemampuan kualifikasi 

teknis. Dengan demikian misalnya di negara-negara yang sudah maju, 

pendidikan yang lebm tinggi sering merupakan salah satu kualifikasi dari 

seorang yang akan memangku lingkup pekerjaan manajer proyek tetapi 

tingkat pendidikan belum tentu berpengaruh terhadap produktivitas 

pekerjaan. pada tenaga kerja liIlgkup pekcljaan pekerja atau tukang. 

2.7.5 Keadaan F"lSik 

Untuk pekerjaan tertentu, keadaan fisik tenaga kerja harus 

mendapatkan perhatian. Lingkup pekerjaan yang memerlukan tenaga 

yang kuat sudah barang tentu tidak boleh mengabaikan keadaan fisik 

tenaga ketja yang akan memegang lingkup peketjaan terse~ 

seharusnya badannya kokoh dan kuat. 
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Dernikian juga suatu lingkup pek:erjaan dirn8n8 peranan telinga 

atau penglihatan memegang peranan penting, tidak boleh mengabaikan 

keadaan-keadaan fisik tersebut dari diri si tenaga kerja, malaban keadaan 

tersebut merupakan salah satu kualifIkasi pokok dari tenaga keIja. Tidak 

hal ini dapat diartikan bahwa mereka yang berbadan lemah atau 

mempunyai cacat tertentu tidak diperkenankan untuk menjabat sesuatu 

lingkup pekeIjaan tertentu. 

2.7.6 Bakat 

Bakat atau aptitude, dewasa ini mulai memainkan peranannya 

sebagai salah satu kualifikasi yang menentukan dalam produktivitas 

pekerja. Bakat ada dua macam, ada bakat yang tersembunyi disamping 

ada bakat-bakat yang nyata-nyata. Yang dimaksud dengan bakat 

tersembunyi ialah segala bakat-bakat tersembunyi atau kcmampuan yang 

masih merupakan benih yang belum dikembangkan. 

2.7.7 Temperamen 

Dengan temperamen dimaksud pembawaan seseorang yauS tidak 

dapat dipengaruhi oleh pendidikan. Drs. M. Wattim~na. membatasi 

temperamen itu sebagai "Sifat-sifat kita, yang khusus berhubungan 

dengan penghidupan emosi dan dianggap tidak dipengaruhi oleh aJam 

sekitar kita". 

Temperamen merupakan sifut yang mempunyai dasar yang 

bersumber pada faktor-faktor dalam jasmani bagian dalam, ia 
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ditimbuIkan oleh proses-proses bio-kimia. Ada orang yang mempnnyai 

temperamen periang, tenang dan tenteram, bersemangat dan pemarah, 

dan ada pula orang yang mempunyai temperamen pemurung atau 

pesimis. Dalam proses seleksi temperamen ini sering juga diambil 

sebagai dasar yang perIu dimiliki oleh tenaga kerja. Untuk lingkup 

pekerjaan konstruksi misalnya dibutuhkan orang yang mempunyai 

temperamen dan keIjasama yang baik. 

2.7.8 Karakter 

Temperamen tidak sarna dengan karakter, meskipun ada 

hubungan yang erat antara kedua-duanya, temperamen adalah faktor 

endogin, sedangkan karakter adalah faktor eksogin. Karakter dapat 

diperbaiki dalam sebuah proses pendidikan dan pelatihan, sedang 

temperamen tidak dapat diubah. Karakter juga merupakan salah satu 

faldor yang dapat memepengaruhi produktivitas tenga kerja. 

Kualifikasi itu tergantung atas job seorang tenaga kerja. 

Kualifikasi itu tergantung atas job specification dari sesuatu lingkup 

pekerjaan tertentu. Kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan tergantung 

dari masing-masing lingkup pekerjaan yang ada. 

'}..7.9 Asal Daerah 

Tenaga kerja yang berasal dari daerah yang satu diduga 

mempunyai perilaku yang berbeda dengan tenaga keIja yang berasal dati 

daerah yang lain. Misalnya dari tuntutan hidup dan motivasi kerja. 
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Standar npahpun kadang lain antara tenaga kerja yang berasal dati daerah 

yang satu dengan daerah yang lain. Demikian juga dengan kondisi sosial 

budaya di suatu daerah akan berbada dengan daerah lainnya. 

Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja dIbatasi hanya pada pengalaman kerja, asal daerah dan tingkat pendidikan 

dari tenaga keIja. 

2.8 Penilaian Produktivitas Tenaga kerja 

Penilaian produktivitas tenaga keIja adalah alat yang bermanfaat tidak 

hanya untuk mengevaluasi seseorang tenaga keIja, tetapi juga untuk 

mengembangkan dan memotivasi seseorang tenaga kerja. 

Simamora (1997) mengungkapkan ada tiga 3 dasar Perilaku yang 

hendaknya dimasukkan dalam penilaian produktivitas tenaga kerja agar 

organisasi bcrfungsi secorn efektif yaitu: 

1)	 Memikat dan menahan sejmnlah orang kedalam orgamsasl 

dalam jangka waktu tertentu. Organisasi hams meminimalkan 

perputaran tenaga kerja, ketidakhadiran dan keterlambatan. 

2) Penyelesaian tugas yang terandalkan. Tolok ukur minimal 

kualitas produktivitas pastilah dicapai. 

1

II 
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3)	 Perilaku-perilaku inovatif dan spontan yaitu: 

a)	 Kerjasama, tingkat terhadapnya individu meminta bantuan 

dari rekan-rekan sejawatnya dan membantu mereka 

mencapai tujuan organisasi. 

b)	 Tindakan protektif, tingkat terhadapnya tenaga kerja akan 

menghilangkan ancaman terhadap organisasi. 

c)	 Gagasan konstruktif, tingkat terhadapnya tenaga kerja akan 

memberikan sumbangan gagasan konstruktif dan kreatif 

untuk memperbaiki organisasi. 

d)	 Pelatihan diri, tingkat terhadapnya tenaga kerja akan terikat 

dalam program pelatihan diri untuk membantu organisasi 

mengisi kebutuhan akan tenaga yang terlatih secara lebih 

baik. 

c)	 Siknp-sikap yang menguntungkan, tingkat terhadapnya 

tenaga kerja berjuang mengembangkan hlgaS yang 

menguntungkan telltang organisasi diantara mereka sondiri, 

pelanggan dan masyarakat umum. 

Menurut Maier (dalam As'ad, 1998), untuk memudahkan pengukurannya, 

produktivitas dibagi dua jenis menurut yaitu: 

I) Pekerjaan produktif: secara kuantitatif orang bisa membuat 

suatu standar yang obyektif. 
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2)	 Pekerjaan yang non produktif: penentuan sukses tidaknya 

seorang di dalam tugasnya biasanya didapat melalui human 

judgements atau pertimbangan subyektif. 

Oleh karena itu, Ancok (1988) menyimpulkan bahwa produktivitas
 

seseorang tenaga kerja dapat dilihat dari:
 

I) Jumlah jam keIja, semakin banyak jumlah jam kerja yang 

digunakan akan merupakan indikator dari tingkat 

produktivitas yang tinggi. 

2) Lama seseorang yang bekerja pada profesi tersebut. Seseorang 

yang telah lama pada profesinya tersebut diharapkan dapat 

makin menguasai pekerjaannya, sehingga dapat menjadi 

indikator tingkat produktivitasnya. 

3) Pcndapatan atau penghasilan scbulan. Makin tinggi 

penghasilannya bcrarti makin tinggi produktivitasnya. 

4) Penggunaan penghasilan atau pendapatan tersebut. Apakah 

ditabung, untuk modal usaha, atau untuk kegiatan~kegiatan I· 
I 

yang tidak berhubungan dengan peningkatan produktivitas. 

I 
2.9 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	 I, 

Menurut Rahayu (2000), sistem yang banyak digunakan dalam penilaian
 

produktivitas tenga kerja adalah:
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1) Sistem rangking. 

Tenaga kerja yang produktivitas kerjanya terbaik:, diletakkan 

pada rangking paling atas. Sistem ini dilakukan dengan 

membandingkan produktivitas kerja tenaga kerja yang satu 

dengan produktivitas kerja tenaga kerja yang lain. 

2) Sistem granding. 

Produktivitas kerja tenaga kerja dibuat dalam grade (tingkatan

tingkatan) seperti sanga! memuaskan, memuaskan, kurang 

memuaskan, sangat kurang memuaskan, Produktivitas kerja 

tenaga kerja selanjutnya dimasukkan dalam grade yang sesuai. 

3) Skala Grafis 

Baik tidaknya produktivitas kerja tenaga kerja kinerja, dinilai 

berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi 

pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

Faktor-faktor yang dipakai untuk menilai adalah: 

a) Kualitas pekeIjaan 

b) Kuantitas pekerjaan 

c) Kerjasama dengan kelompok kerja 

d) Inisiatif 

e) Kepemimpinan 
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t) Kepribadian dan kesetiaan 

g) Kepercayaan 

h) Keamanan 

i). Pengetahuan tentang pekerjaan 

j) Penyesuaian diri 

k) Kehadiran. 

4) Perbandingan tenaga kerja dengan tenaga kerja (person to 

person comparison). 

Faktor-faktor yang dipilih untuk penilaian ini adalah 

kepemimpinan, inisiatif keandalan dan sebagainya. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahawa sistem yang banyak 

digunakan dalam pcnilaian produktivitas kelja tenaga kerja adalah sistem 

rangking, sistem granding, skala gratis dan perbandingan tenaga kerja 

dengan tenaga kerja. 

2.10 Kegunaan Penilaian Produktivitas Tenaga Kerja 

Kegunaan penilaian kinerja menurut Simamora (1997) adalah 

sebagai berikut: 
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1) Perbaikan produktivitas kerja 

Hasil penilaian produktivitas kerja tenaga kerja dapat 

digunakan untuk memperbaiki produktivitas kerja tenaga kerja 

yang masih mungkin ditingkatkan. 

2) Menentukan kompensasi. 

Tenaga kerja yang prestasinya bagus, wajar jika diberikan 

kompensasi berupa tambahan upah (gaji) tertentu untuk lebih 

mendorong agar prestasi yang telah dicapai dapat terus 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

3) Penetapan penempatan tenaga kerja. 

Tenaga kerja yang produktivitas kerjanya bagus, mempunyai 

pe1uang yang besar untuk: dipromosikan ke jenjang tugas yang 

tingkatannya lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih 

besar. 

4) Usaha pengembangan tenaga kerja 

Dengan prestasi masing-masing tenaga kerja yang berbeda, 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis 

pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. 

Berdasarkan pendapat menurut Simamora (1997) dapat 

disimpulkan bahwa kegunaan penilaian produktivitas kerja tenaga kerja 
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adalah	 untuk memperbaiki produktivits keIja, menentukan kompensasi, 

penetapan penernpatan tenaga keIja dan usaha pengembangan tenaga 

keIja. 

2.11 Kerangka Konsep 

Pengalaman Kerja (Xl) 

Produktivitas KeIja (Y)Asal Daroili (Xl) 

Tingkat Pendidikan (X3) 

Garnbar2.l 

2.12	 Hipotesis 

2.11.1	 Ada pengaruh pengalaman kerja, asal daerah dan tingkat pendidikan 

secara serentak terhadap tingkat produktivitas tukang bata di proyek 

Perurnahan PI Wirotomo Persada Slernan Yogyakarta. 

2.11.2	 Ada pengaruh pengaIaman kerja, asal daerah dan tingkat pendidikan 

secara parsial terhadap tingkat produktivitas tukang bata di proyek 

Penimahan PT Wirotomo Persada Sleman Yogyakarta. 


