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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi 

aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para 

anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal 

ini yaitu : (1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan 

maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian 

kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok bukanlah tanpa 

daya, (3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan 

yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui 

berbagai cara. Oleh karena itu kepemimpinan pada hakikatnya adalah 

proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada 

pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.9 

Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah 

                                                           
9Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2003). Hal. 3 
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kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.10 

b. Berbagai Teori Kepemimpinan 

1) S. P. Siagian dalam bukunya filsafat administrasi mengutarakan 

tentang berbagai teori kepemimpinan yang dibagi menjadi tiga 

bagian: 

Teori genetis: kepemimpinan, dibawa sejak manusia lahir ke dunia 

Teori sosial: seorang pemimpin akan dapat menjadi pemimpin 

karena diciptakan oleh masyarakat 

Teori ekologis: calon pemimpin, sedikit banyak telah membawa 

bakat sejak lahir, tetapi bakat saja belum cukup dijadikan modal 

memimpin, karena itu bakat harus dilengkapi dengan pendidikan dan 

pengalaman hidup, sehingga ia berhasil jadi pemimpin. Diantara tiga 

teori kepemimpinan ini, teori yang dianggap paling mendekati 

kebenaran dan mempunyai pengikut yang banyak dalam situasi 

sekarang adalah teori ekologis. 

 

 

                                                           
 10 Sudarwan Danim, Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok, (Jakarta: 

PT RINEKA CIPTA. 2012). Hal. 56 
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2) Hellriegel dan Slocum dalam bukunya Management 

mengemukakan bahwa teori kepemimpinan itu dapat dibedakan atas 

tiga golongan besar: 

Teori ciri atau sifat: ciri atau sifat yang dimiliki pemimpin akan 

membedakannya dari pimpinan lain atau orang yang bukan 

pemimpin 

Teori tingkah laku: pemimpin dapat dibedakan dari tingkah laku 

yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas yang diembannya. 

Teori kontingeni (situsional): teori ini terdapat beberapa parameter 

yang mempengaruhi keefektifan seorang pemimpin, seperti sifat 

seorang pemimpin serta situasi sosial dan ekonomi dari lingkungan 

dimana pemimpin berbeda. Teori ini dikemukakan mula-mula oleh 

Fielder (Fielder’s Contingency Model), kemudian oleh Paul 

Hersey dan Kenneth Blanchard, yang disebut Life Cycle Theory. 

3) R. Achmad Rustandi, S. H. Dalam bukunya Gaya Kepemimpinan: 

Pendekatan Bakat dan Situsional, mengemukakan tiga pendekatan 

dalam teori kepemimpinan, yaitu : 

Pendekatan bakat: pemimpin muncul karena memang sudah 

mempunyai bakat kepemimpinan dalam dirinya, sehingga dengan 

bakat itu ia berhasil menjadi seorang pemimpin. 

Pendekatan situsional: bukan bakat yang menentukan keberhasilan 

seorang pemimpin, tetapi diyakini bahwa situasi yang menyebabkan 

munculnya seorang pemimpin. 
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Pendekatan bakat dan situsional: merupakan teori gabungan 

antara pendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan bersama bakat 

dengan pemimpin yang lahir karena tuntutan situasi.11 

c. Tipe-tipe Kepemimpinan 

Adapun tipe-tipe kepemimpinan tersebut adalah seperti dibawah ini: 

1) Tipe Kepemimpinan Otoriter 

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu 

orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan 

dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana 

keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan 

memandang dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan 

bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah, 

sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah. 

2) Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas 

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe 

kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. 

Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh 

pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan 

melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-

                                                           
11 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Edisi Revisi, (Bandung: PT Revika Aditama. 2016). Hal 274 
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masing, baik secara peroragan maupun kelompok-kelompok kecil. 

Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat. 

3) Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor 

utama dan terpenting dalam setiap kelompok/organisasi. Pemimpin 

memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya 

sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai 

aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, 

buah pikiran, pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan 

dihargai disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini selalu berusaha 

untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan 

demokratis adalah kepemimpinan yang aktif,  dinamis, dan terarah. 

Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil keputusan sangat 

mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang 

dan di dalam unit masing-masing.12 

Ketiga tipe kepemimpinan di atas dalam praktiknya saling isi 

mengisi atau saling menunjang secara bervariasi, yang disesuaikan 

dengan situasinya sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang 

efektif.13 

d. Syarat-syarat Pemimpin Ideal 

                                                           
12 Veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi,...hal.56-57 
13 Ibid, hal 57-58 
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Pemimpin ideal harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

kelompok yang dipimpinnya, sekaligus ada kesadaran di dalam dirinya 

bahwa dia memiliki kelemahan. Misalnya dia memiliki kelemahan 

dalam pekerjaan teknis, akan tetapi memiliki kelebihan dalam 

menggerakkan orang. Lebih jauh lagi, baik karena jabatan formal atau 

karena kepentingan tertentu, seseorang yang menjalankan fungsi 

kepemimpinan setidaknya harus memiliki persyaratan atau sifat-sifat 

sebagai berikut. 

1) Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Pemimpin menghargai manusia tidak hanya sebagaimana 

adanya, akan tetapi manusia sebagaimana makhluk Tuhan. Dengan 

demikian seorang pemimpin tidak melihat manusia dari suatu sisi 

saja, misalnya agama, inteligensi, kondisi fisik, tingkat sosial 

ekonomi, dan latar belakang keturunan untuk kepentingan 

mendudukkan label tertentu kepadanya, melainkan memandangnya 

utuh sebagai makhluk Tuhan. 

 

Penghargaan dan pengakuan bahwa manusia itu makhluk Tuhan 

amat esensial, agar pemimpin tidak bersikap secara serta-merta. 

Dengan berkebutuhan dan tidak akan menindas, sebab alur hidup ini 

bersifat rotatif. Sehebat apa pun dia memperdaya yang dipimpinnya, 

tetap akan ditelan oleh perjalanan waktu. Sesuai dengan sila pertama 
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Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti siapa pun yang 

menjadi pemimpin di Indonesia harus percaya kepada Tuhan dan 

menghargai manusia sebagai makhluk nya. 

2) Memiliki intelegensi yang tinggi. 

Kemampuan analisis yang tinggi adalah syarat mutlak bagi 

kepemimpinan yang efektif. Seringkali seorang pemimpin 

menghadapi kondisi dilematis yang tidak dapat dipecahkan melalui 

kerangka berfikir simplistik. Sering pula dia menghadapi fenomena 

yang kompleks dan data yang rumit, yang masing-masingnya harus 

ditelaah secara tali-temali, sebelum diambil keputusan. Organisasi 

besar menuntut seorang pemimpin dapat berfikir secara luas, 

mendalam dan dapat memecahkan masalah dalam waktu relatif 

singkat. Banyak masalah organisasi harus dipecahkan pada saat 

detik-detik akhir di mana masalah itu muncul. Di sinilah kecerdasan 

atau intelegensi memegang peran penting. Tugas pemimpin tidak 

hanya memecahkan masalah, akan tetapi pemimpin modern harus 

membantu anggota kelompok melalui perlakuan khusus, sehingga 

mereka dapat berkembang secara optimal. 

3) Memiliki fisik yang kuat. 

Tidak jarang seorang pemimpin harus bekerja dalam waktu lama 

dan sangat melelahkan. Di lembah Silikon (Silicon Vallery), 

Amerika Serikat, misalnya banyak karyawan yang berangkat bekerja 
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pada hari Senin dan pulang ke rumah pada hari Jum’at. Banyak 

pekerjaan organisasi menuntut kekuatan dan ketahanan fisik dalam 

waktu lama. Pemimpin organisasi besar mempunyai kesibukan luar 

biasa dan seringkali lebih sibuk dari dugaan orang banyak. Contoh 

lain, manusia yang lemah fisik tidak mungkin mengangkat senjata 

ke medan perang, kecuali ditandu semisal Jenderal Sudirman, seperti 

halnya seseorang yang rabun tidak layak menjadi pilot. 

4) Berpengetahuan luas. 

Kegagalan seorang pimpinan antara lain disebabkan oleh karena 

rendahnya kemampuan teoretis dan ketidakmampuan bertindak 

secara praktis. Sebaliknya, pemimpin yang profesional perlu 

memiliki kedua-duanya. Dengan pengetahuan luas, tidak berarti 

bahwa seorang pemimpin harus lulusan universitas atau akademi. 

Insan akademik tidak jarang memiliki pengetahuan yang sempit 

secara keorganisasian, sementara itu orang yang berpendidikan 

rendah adakalanya memiliki pengetahuan luas dengan kecakapan 

praktis yang memadai. Seorang pemimpin dituntut kemauan belajar, 

baik secara tim maupun pengembangan diri sendiri (self-

development) secara terus menerus. 

5) Percaya diri. 

Percaya diri tidak sama dengan percaya pada diri sendiri dan 

tidak percaya pada orang lain. Sikap seseorang terhadap konsep dan 
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keyakinan dirinya (self-confidence) adalah faktor penentu 

kesuksesan kerja seseorang pimpinan. Pimpinan yang sukses 

bersikap konsisten atau tidak labil menghadapi situasi yang variatif. 

Situasi kepemimpinan yang baik pun adalah yang arah pemikiran 

dan kebijakannya dapat dibaca atau diterjemahkan secara tepat dan 

pasti oleh bawahannya, bukan dengan menggunakan jurus mabuk. 

6) Dapat menjadi anggota kelompok. 

Seorang pemimpin selalu bekerja dengan dan melalui anggota 

kelompoknya. Kerja sama itu amat terasa esensi dan urgensinya, 

karena adanya perpaduan antara pimpinan dengan anggota 

kelompoklah, tujuan organisasi akan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Seorang pemimpin berada di dalam kelompok dan bukan di 

luarnya. Kelompok mempercayai pimpinan sebagai bagian darinya. 

Aktivitas pemimpin di dasari atas kepentingan kelompok atau 

organisasi, bukan karena misi pribadi yang terlepas dari sistem l 

7) Adil dan bijaksana. 

Sesuai dengan kodratnya manusia ingin diperlakukan secara 

adil. Dia tidak cukup berbekalkan bijak, melainkan juga harus bijak. 

Seorang pemimpin, karenanya, harus membuat kebijakan dan 

sekaligus melakukan kebaikan. Keadilan mengandung makna 

kesesuaian antara hak dan kewajiban, posisi dengan tugas, dan 

prinsip keseimbangan lain. Bijaksana berarti bahwa pemimpin harus 

menjangkau aspek manusiawi individu yang dipimpin. Derajat 
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pengertian dan perlakuan yang sehat dan tepat mengenai diri 

seseorang adalah ciri lain dari pemimpin yang bijaksana. 

8) Tegas dan berinisiatif. 

  Tegas tidak identik dengan kaku dan keras, bukan pula 

otoriter atau diktator. Ketegasan adalah kemampuan mengambil 

keputusan atas dasar keyakinan tertentu, dengan didukung oleh data 

yang kuat atau naluri intuitif yang jitu. Berinisiatif berarti bahwa 

seseorang yang menduduki posisi pimpinan mampu membuat 

gagasan baru, inovasi baru atau tindakan lain yang memberikan 

pencerminan bahwa dia mempunyai pemikiran tertentu atas suatu 

subjek. Berinsiatif berarti pula kemampuan memancing kreativitas 

staf berbuat dengan cara-cara sendiri, sepanjang tidak mematikan 

tujuan akhir yang diharapkan. 

 

9) Berkapasitas membuat keputusan. 

Membuat keputusan pada intinya adalah memecahkan 

persoalan keorganisasian. Pemimpin yang mempunyai kapasitas 

membuat keputusan akan dapat membawa organisasinya mencapai 

tujuan tertentu. 

10) Memiliki kestabilan emosi. 

Ciri manusia beremosi stabil adalah sabar dan tidak 

mengambil inisiatif dalam situasi emosional, kecuali benar-benar 
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terpaksa. Kalau pun dia terpaksa mengambil keputusan dalam 

situasi emergensi, nuansa kesabaran itu masih tampak, dan tidak 

sengaja mengambil pilihan yang fatalistik. Pimpinan yang sabar di 

dambakan oleh pengikut, dan karenanya dia harus mampu 

mengendalikan emosi dan berfikir rasional pada situasi yang 

berbeda. Di dalam menentukan tindakan seseorang pemimpin 

dituntut tetap berada pada posisi sikap normal dan tahan terhadap 

godaan. Emosi yang stabil berarti pula bersikap tidak tergesa-gesa. 

Pemimpin harus sabar, teliti, dan hati-hati, karena setiap tindakan 

atau keputusannya mengandung suatu konsekuensi tertentu. 

11) Sehat jasmani dan rohani. 

Sehat jasmani dan rohani adalah syarat mutlak seorang 

pimpinan. Bukan kita tidak boleh dipimpin oleh orang buta, meski 

seharusnya tidak terjadi, apalagi yang bersangkutan harus sering 

menandatangani dokumen, surat resmi, atau cek bank. Organisasi 

yang mengurusi orang gila pun harus diurus oleh orang yang sehat 

rohaninya. Sehat jasmani dan rohani berarti memungkinkan 

seseorang bekerja secara optimal dalam bidang yang ditekuni. 

Hanya subjek yang mempunyai kesehatan kedua-duanya yang dapat 

bekerja secara sehat. 

12) Bersifat porspektif. 

Organisasi beroperasi dengan memanfaatkan tiga kondisi, yaitu 

pengalaman masa lalu, kearifan masa kini, dan harapan masa depan. 
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Masa depan memang tidak dapat diramalkan secara pasti, meskipun 

dapat diantisipasi jika variabelnya telah diketahui atau dianalisis 

secara hati-hati. Sifat prospektif itu diperlukan terutama untuk 

menghadapi suprasistem yang dinamis, seperti pertumbuhan 

penduduk, pertumbuhan ekonomi, perubahan kondisi politik di 

dalam dan di luar negeri, perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, kebijakan moneter, dan sebagainya.14 

2. Kompensasi  

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan 

tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi 

merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja 

sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Menurut Werther 

dan Davis dalam buku Wibowo kompensasi sebagai apa yang diterima 

pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi.15  

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang, artinya kompensasi 

dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan bersangkutan. 

Kompensasi berbentuk barang, artinya kompensasi dibayar dengan 

                                                           
14 Sudarwan Danim, Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok,... hal. 60-65 
15 Menurut Werther dan Davis dalam buku Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 2014). Hal. 290 
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barang, misalnya kompensasi dibayar 10% dari produksi yang 

dihasilkan. di Jawa Barat penuai padi upahnya 10% dari hasil padi yang 

dituainya.16 

b. Tujuan Manajemen Kompensasi 

Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu 

organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan 

internal dan eksternal. Internal equity atau keadilan internal 

memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang 

mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayar lebih tinggi. 

Sementara itu, external equity atau keadilan eksternal menjamin bahwa 

pekerjaan mendapatkan kompensasi secara adil dalam perbandingan 

dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja. 

Tujuan manajemen kompensasi adalah sebagai berikut : 

1) Memperoleh personel berkualitas 

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk mampu menarik 

pelamar. Tingkat pembayaran harus tanggap terhadap permintaan 

dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena harus bersaing 

untuk mendapatkan tenaga kerja. 

2) Mempertahankan karyawan yang ada 

Pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif 

terhadap organisasi lain, dengan akibat perputaran tenaga kerja 

                                                           
16 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara. 

2003). Hal. 118 
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tinggi. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan mana yang lebih 

baik dan menguntungkan antara meningkatkan kompensasi dengan 

mencari pekerja baru. 

3) Memastikan keadilan 

Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan internal 

dan eksternal. Keadilan internal memerlukan bahwa pembayaran 

dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan sehingga pekerjaan yang 

sama mendapatkan pembayaran sama. Keadilan eksternal berarti 

membayar pekerja sebesar apa yang diterima pekerja yang setingkat 

oleh perusahaan lain. 

4) Menghargai perilaku yang diinginkan 

Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dari 

bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Rencana 

kompensasi yang efektif menghargai kinerja, loyalitas, keahlian, dan 

tanggungjawab. 

5) Mengawasi biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memelihara 

dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. Tanpa 

manajemen kompensasi yang efektif, pekerja dapat dibayar terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. 

6) Mematuhi peraturan 

Sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan tantangan legal 

yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan pemenuhan pekerja. 
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7) Memfasilitasi saling pengertian 

Sistem manajemen kompensasi harus mudah dipahami oleh spesialis 

sumber daya manusia, manajer operasi, dan pekerja. Dengan 

demikian, terbuka saling pengertian dan menghindari kesalahan 

persepsi. 

8) Efisiensi administratif selanjutnya 

Program upah dan gaji harus dirancang dapat dikelola secara efisien, 

meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan sekunder.17 

c. Pemberian kompensasi 

Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk 

kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah/masyarakat. 

Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak 

hendaknya program kompensasi ditetapkan berdasarkan prinsip adil 

dan wajar, undang-undang perburuhan, serta memperhatikan internal 

dan eksternal konsistensi.18 

Program kompensasi harus dapat menjawab pertanyaan apa 

yang mendorong seseorang bekerja dan mengapa ada orang yang 

bekerja keras, sedangkan orang lain bekerja sedang-sedang saja.19 

Peterson dan Plowman dalam buku Malayu S.P. Hasibuan 

mengatakan bahwa orang mau bekerja karena hal-hal berikut : 

                                                           
17 Wibowo, Manajemen Kinerja,... Hal. 291-292 
18 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,.. Hal 120 
19 Ibid, hal. 120 



30 
 

 

1. The desire to live, artinya keinginan untuk hidup merupakan 

keinginan utama dari setiap orang. Manusia bekerja untuk dapat 

makan dan makan untuk dapat melanjutkan hidup. 

2. The desire for pocession, artinya keinginan untuk memilki sesuatu 

merupakan keinginan manusia yang kedua dan ini salah satu sebab 

mengapa manusia mau bekerja. 

3. The desire for power, artinya keinginan akan kekuasaan 

merupakan keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki, 

mendorong orang mau bekerja. 

4. The desire for recognation, artinya keinginan akan pengakuan 

merupakan jenis terakhir dari kebutuhan dan juga mendorong 

orang untuk bekerja.20 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap pekerja mempunyai 

motif dan kebutuhan (needs) tertentu dan mengharap kepuasan dari 

hasil pekerjaannya. Kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja antara 

lain sebagai berikut. 

1) Kebutuhan fisik dan keamanan, menyangkut kepuasan kebutuhan 

fisik atau biologis seperti makan, minum, tempat tinggal dan 

semacamnya, di samping kebutuhan akan rasa aman dalam 

menikmatinya. 

                                                           
20 Ibid, hal. 120 
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2) Kebutuhan sosial, karena manusia tergantung satu sama lain maka 

terdapat berbagai kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan apabila 

masing-masing individu ditolong atau diakui oleh orang lain. 

3) Kebutuhan egoistik, berhubungan dengan keinginan orang untuk 

bebas, untuk mengerjakan sesuatu sendiri dan untuk puas karena 

berhasil menyelesaikannya.21 

3. Pelatihan dan Pengembangan 

a. Pengertian pelatihan dan pengembangan 

Pelatihan (trainning) adalah proses sitematis pengubahan 

tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan 

upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan 

keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat 

ini, memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai 

keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaannya.22 

Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan di mana para 

karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, 

keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. Pelatihan biasanya berfokus pada penyediaan 

bagi karyawan keterampilan-keterampilan khusus yang dapat langsung 

                                                           
21 Ibid, hal. 120-121 
22 Meldona, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Malang: UIN Malang Press, 2009). Hal. 

232 
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terpakai untuk pelaksanaan pekerjaannya dan membantu mereka 

mengoreksi kelemahan dalam kinerja mereka. Pelatihan dibedakan 

dengan pengembangan karyawan dalam beberapa hal. Pengembangan 

manajemen adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan 

pengalaman, keahlian dan sikap untuk meraih sukses sebagai pemimpin 

dalam organisasi, sehingga kegiatan pengembangan ditujukan 

membantu karyawan untuk dapat menangani tanggungjawabnya di 

masa mendatang, dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang 

dihadapi sekarang.23 

Pelatihan diarahkan untuk membantu karyawan menunaikan 

pekerjaan mereka saat ini secara lebih baik, sedangkan pengembangan 

mewakili suatu investasi yang berorientasi ke depan. Pelatihan 

mempunyai fokus yang agak sempit dan harus memberikan 

keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik 

dari pada teori yang memberikan manfaat bagi organisasi biasanya 

terjadi dengan segera. Pengembangan biasanya ditujukan untuk 

karyawan tingkat manajerial dan didasarkan pada fakta bahwa seorang 

manajer akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan 

kemampuan memecahkan masalah serta sikap kepemimpinan yang 

berkembang sejalan dengan persiapannya dalam posisi yang semakin 

meningkat pada karir mereka. Pengembangan mempunyai lingkup yang 

lebih luas, yaitu lebih terfokus pada kebutuhan-kebutuhan jangka 

                                                           
23 Ibid, hal. 232-233 
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panjang umum organisasi. Hasilnya tidak bersifat langsung dan diukur 

dalam jangka panjang.24 

b. Tujuan Pelatihan dan Pengembangan 

Tujuan-tujuan utama pelatihan dan pengembangan pada intinya 

dapat dikelompokkan dalam enam bidang utama, yaitu : 

1) Memperbaiki kinerja. Bagi karyawan yang bekerja secara tidak 

memuaskan karena kekurangan keterampilan maka diikutkan 

pelatihan dapat memungkinkan memperbaiki kinerjanya. 

Kendatipun pelatihan tidak dapat memecahkan semua 

permasalahan kinerja, tetapi program yang baik seringkali dapat 

meminimalkan permasalahan tersebut. 

2) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi. Melalui pelatihan dan pengembangan, pelatih (trainer) 

memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif  menggunakan 

teknologi-teknologi baru. Perubahan teknologi, pada gilirannya, 

berarti bahwa pekerjaan menjadi sering berubah dan keahlian serta 

kemampuan karyawan pasti haruslah dimutakhirkan melalui 

pelatihan, sehingga kemajuan teknologi tersebut secara sukses 

dapat diintegrasikan ke dalam organisasi. 

3) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaannya. Sering seorang karyawan belum 

memiliki keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk 

                                                           
24 Ibid, hal. 233 
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menjadi “job competent”, yaitu mampu mencapai tingkat output 

dari standar kualitas yang diharapkan. Penyebabnya adalah : 

pertama, sistem seleksi karyawan tidaklah sempurna, artinya 

meskipun hasil-hasil tes, wawancara dan data lainnya mungkin 

menunjukkan bahwa seorang karyawan mempunyai probabilitas 

yang tinggi akan kesuksesan pekerjaan, namun terdapat saat-saat 

tertentu bahwa prediksi tersebut tidaklah valid. Kedua, manajemen 

sengaja mengangkat karyawan yang membutuhkan pelatihan agar 

bekerja pada tingkat standar. Kondisi ini dimungkinkan apabila 

jumlah lowongan melebihi jumlah pelamar. Ketiga, seringkali 

manajemen mengangkat karyawan yang memiliki bakat untuk 

mempelajari berbagai pekerjaan rendah atau semi ahli, daripada 

karyawan ahli dalam satu bidang pekerjaan. Untuk memberikan 

keahlian khusus tersebut, karyawan yang bersangkutan diikutkan 

pada program pelatihan yang diselenggarakan perusahaan. 

4) Membantu memecahkan permasalahan operasional. Para manajer 

harus mencapai tujuan-tujuan organisasional yang menantang 

kendatipun menghadapi berbagai kelangkaan sumber daya dan 

berbagai hambatan operasional seperti konflik antar pribadi, 

standar dan kebijakan yang kabur, penundaan jadwal, kekurangan 

persediaan, tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan yang 

tinggi, serta berbagai faktor kendala lainnya. Pelatihan adalah salah 

satu cara penting yang dapat dilakukan, selain juga dapat dengan 
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memanfaatkan jasa konsultan luar, untuk memecahkan 

permasalahan-permasalahan tersebut. Tujuan spesifik dalam hal 

menyelesaikan permasalahan operasional antara lain: 

a) Untuk meningkatkan kuantitas output 

b) Untuk meningkatkan kualitas output 

c) Untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan 

d) Untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan 

e) Untuk mencegah timbulnya antipati karyawan 

f) Untuk menurukan turnover ketidakhadiran kerja serta 

meningkatkan kepuasan kerja. 

5) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangan pribadi. Bagi 

sebagian besar manajer yang berorientasi pencapaian dan 

membutuhkan tantangan-tantangan baru pada pekerjaannya, maka 

pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda 

dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang membuahkan 

efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan 

pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. 

6) Mempersiapkan karyawan untuk promosi. Salah satu cara untuk 

menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan adalah 

dengan melalui program pengembangan karir yang sistematik. 

Pelatihan dan pengembangan memungkinkan karyawan menguasai 

keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan berikutnya di jenjang 

organisasi yang lebih tinggi dan memudahkan transisi dari 
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pekerjaan karyawan saat ini ke posisi/pekerjaan yang melibatkan 

tanggunjawab yang lebih besar. Dengan secara berkesinambungan 

mengembangkan dan mempromosikan karyawan yang ada melalui 

pelatihan dan pengembangan, manajemen dapat menikmati 

karyawan yang berbobot, termotivasi dan memuaskan. Karena jika 

tidak, karyawan yang berorientasi pencapaian (achievement 

oriented) akan memilih keluar dan mencari perusahaan lain yang 

memberikan kesempatan promosi bagi kemajuan karir mereka.25 

c. Sasaran Pelatihan dan Pengembangan 

Pada dasarnya setiap kegiatan yang terarah tentu harus mempunyai 

sasaran yang jelas, memuat hasil yang ingin dicapai dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dengan program 

pelatihan. Hasil yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan dengan jelas 

agar langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan dapat 

diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sasaran pelatihan 

yang dapat dirumuskan dengan jelas akan dijadikan sebagai acuan 

penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, cara dan 

sarana-sarana yang diperlukan. Sebaliknya, sasaran yang tidak spesifik 

atau terlalu umum akan menyulitkan penyiapan dan pelaksanaan 

pelatihan sehubungan dapat menjawab kebutuhan pelatihan.26 

                                                           
25 Veithzal Rivai, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 2015). Hal. 218-221 
26 Meldona, Manajemen Sumber Daya Manusia,...hal.236 
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Sasaran dari pelatihan dan pengembangan pada dasarnya dapat 

dikembangkan dari serangkaian pertanyaan sebagai berikut: 

1. Keefektifan/validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh 

keahlian, pengetahuan dan kemampuan selama pelatihan. 

2. Keefektifan pengalihan/transfer ilmu pengetahuan. Apakah 

pengetahuan, keahlian atau kemampuan yang dipelajari dalam 

pelatihan dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas. 

3. Keefektifan/validitas inter-organisasional. Dapatkah suatu 

program pelatihan yang diterapkan di satu perusahaan berhasil di 

perusahaan yang lain.27 

Dengan demikian, kegiatan pelatihan pada dasarnya 

dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-

orang yang mengikuti pelatihan. Perubahan tingkah laku yang 

dimaksud disini adalah dapat berupa bertambahnya pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, dan perubahan sikap dan perilaku. Oleh karena 

itu sasaran pelatihan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe 

tingkah laku yang diinginkan, antara lain: 

a) Kategori psikomotorik, meliputi pengontrolan otot-otot sehingga 

orang dapat melakukan gerakan-gerakan yang tepat. Sasarannya 

adalah agar orang tersebut memiliki keterampilan fisik tertentu. 

                                                           
27 Ibid, hal 237 
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b) Kategori afektif, meliputi perasaan, nilai dan sikap. Sasaran 

pelatihan dalam kategori ini adalah untuk membuat orang 

mempunyai sikap tertentu. 

c) Kategori kognitif, meliputi proses intelektual seperti mengingat, 

memahami, dan menganalisis. Sasaran pelatihan pada kategori ini 

adalah untuk membuat orang mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan berfikir.28 

d. Manfaat Pelatihan dan Pengembangan karyawan 

Pelatihan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, 

perusahaan serta manfaat dalam hubungan dengan departemen SDM, 

intra dan antar organisasi. 

 

1) Manfaat untuk karyawan, antara lain : 

a) Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan 

pemecahan masalah yang lebih efektif 

b) Melalui pelatihan  dan pengembangan, variabel pengenalan, 

pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab dan 

kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan 

c) Mendorong pencapaian pengembangan diri dan percaya diri 

d) Membantu karyawan mengatasi stress, frustasi, dan konflik 

e) Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 

kepemimpinan, ketrampilan komunikasi dan sikap 

                                                           
28 Ibid, hal 237 
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f) Meningkatkan kepuasan kerja dan sikap 

g) Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan 

h) Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara 

meningkatkan keterampilan interaksi 

i) Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih 

j) Memberikan nasihat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan 

k) Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan 

l) Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara 

dan menulis dengan latihan 

m) Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru 

 

2) Manfaat untuk perusahaan, memengetahuiliputi: 

a) Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap 

yang lebih positif terhadap orientasi profit 

b) Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua 

level 

c) Memperbaiki moral SDM 

d) Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan 

e) Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik  

f) Mendukung otentisitas, keterbukaan dan kepercayaan 

g) Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan 

h) Membantu pengembangan perusahaan 

i) Belajar dari peserta 
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j) Membantu persiapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan 

k) Memberikan informasi kebutuhan perusahaan di masa depan 

l) Perusahaan dapat membuat keputusan dan memecahkan 

masalah yang lebih efektif 

m) Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, 

motivasi kesetiaan, sikap dan aspek lain yang biasanya 

diperlihatkan pekerja 

n) Membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas 

dan kualitas kerja 

o) Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti 

produksi, SDM, administrasi 

p) Meningkatkan hubungan antar buruh dengan manajemen 

3) Manfaat dalam hubungan sumber daya manusia, intra dan 

antargrup pelaksana kebijakan, yaitu: 

a) Meningkatkan komunikasi antargrup dan individual 

b) Membantu dalam orientasi bagi karyawan baru dan karyawan 

transfer atau promosi 

c) Memberikan informasi tentang hukum pemerintah dan 

kebijakan internasional 

d) Meningkatkan keterampilan interpersonal 

e) Membuat kebijakan perusahaan, aturan dan regulasi 

f) Meningkatkan kualitas moral 
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g) Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk 

bekerja dan hidup.29 

4. Penilaian Kerja 

a. Pengertian penilaian kerja 

Penilaian kerja adalah suatu metode formal untuk mengukur 

seberapa baik pekerja individual melakukan pekerjaan dalam hubungan 

dengan tujuan yang diberikan. Maksud utama penilaian kinerja adalah 

mengomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja baik, 

memberikan umpan balik konstruktif, dan menetapkan tahapan untuk 

rencana pengembangan yang efektif.30 

Menurut pandangan Williams penilaian kinerja tidak lebih dari 

merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada 

bawahan, suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan 

profesional. Pada umumnya menunjukkan apa kekurangan bwahan.31 

Penilaian kinerja meliputi dimensi kinerja karyawan dan 

akuntabilitas. Dalam dunia kompetitif yang mengglobal, perusahaan-

perusahaan membutuhkan kinerja tinggi. Pada waktu yang sama, para 

karyawan membutuhkan umpan balik tentang kinerja mereka sebagai 

petunjuk untuk mempersiapkan perilaku masa depan.32 

                                                           
29 Meldona, Manajemen Sumber Daya Manusia,... hal. 238-240 
30 Wibowo, Manajemen Kinerja,...hal. 188 
31 Ibid, hal. 188 
32 Meldona, Manajemen Sumber Daya Manusia,...hal. 330 
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Siagian menjelaskan bahwa sistem penilaian kinerja ialah suatu 

pendekatan dalam melakukan penilaian kinerja para karyawan dimana 

terdapat berbagai faktor, yaitu : 

1) Yang dinilai adalah manusia yang di samping memiliki 

kemampuan tertentu juga tidak luput dari berbagai kelemahan dan 

kekurangan. 

2) Penilaian yang dilakukan pada serangkaian tolok ukur tertentu 

yang realistik, berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta 

kriteria yang ditetapkan dan diterapkan secara obyektif. 

3) Hasil penilaian harus disampaikan kepada karyawan yang dinilai 

dengan tiga maksud, yaitu : 

a) Dalam hal penilaian tersebut positif, menjadi dorongan kuat 

bagi karyawan yang bersangkutan untuk lebih berprestasi lagi 

di masa yang akan datang sehingga kesempatan meniti karir 

lebih terbuka baginya. 

b) Dalam hal penilaian tersebut bersifat negatif, karyawan yang 

bersangkutan mengetahui kelemahannya dan dengan demikian 

dapat mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk 

mengatasi kelemahan tersebut. 

c) Jika seseorang merasa mendapat penilaian yang tidak obyektif, 

kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatnnya sehingga pada akhirnya ia dapat mmahami dan 

menerima hasil penilaian yang diperolehnya. 
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4) Hasil penilaian yang dilakukan secara berkala itu 

terdokumentasikan dengan rapi dalam arsip kepegawaian setiap 

orang sehingga tidak ada informasi yang hilang, baik yang sifatnya 

menguntungkan maupun merugikan pegawai. 

5) Hasil penilaian kinerja setiap orang menjadi bahan yang selalu 

turut dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang diambil 

mengenai mutasi pegawai, baik dalam arti promosi, alih tugas, alih 

wilayah, demosi maupun dalam pemberhentian tidak atas 

permintaan sendiri.33 

Memang benar bahwa dalam organisasi yang besar, mungkin saja 

dikembangkan berbagai sistem penilaian bagi berbagai kelompok 

karyawan dalam organisasi seperti kelompok manajer, kelompok 

professional, kelompok petugas kesekretariatan, kelompok petugas 

teknikal dan lain sebagainya. Pengelompokan tersebut mungkin 

diperlukan karena kriteria kinerja yang seyogyanya digunakan pun 

mungkin saja berbeda-beda. Berdasarkan kriteria itu pulalah para 

atasan langsung menilai kinerja para bawahannya. Dengan demikian 

obyektivitas yang di dambakan oleh setiap karyawan dapat terwujud 

yang pada gilirannya diharapkan mendorong tumbuhnya loyalitas yang 

semakin besar di kalangan para karyawan kepada organisasi.34 

b. Proses Penilaian Kinerja 

                                                           
33 Ibid, hal. 330-331 
34 Ibid, hal. 332 
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Menurut Harvard di dalam buku karangan Wibowo, kerangka 

berfikir tentang desain dan implementasi penilaian kinerja dapat 

memberikan kontribusi untuk memperbaiki dan menjaga kinerja. 

Diakuinya bahwa tidak memerlukan energi luar biasa untuk mencapai 

proses penilaian yang efektif, tetapi tidak ada jalan pintas. Setiap jenis 

organisasi yang berbeda bekerja dengan cara berbeda dan berada dalam 

lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, tidak mungkin ada suatu 

proses penilaian yang sesuai untuk semuanya. Kompleksitas organisasi 

terdiri dari banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan 

pekerja, perpindahan pekerja, bisnis utama dan besarnya organisasi.35 

Proses penilaian sumber daya manusia sangat bervariasi. Proses 

penilaian terhadap manajer berbeda dengan penilaian terhadap pekerja 

teknis dan administrasi. Tenaga profesional menghadapi tantangan 

yang berbeda dengan pekerja setengah terampil. Sementara itu, pekerja 

yang berbeda merespons dengan sangat berbeda terhadap penilaian 

kinerja. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mempertimbangkan 

relevansi proses penilaian pada pandangan dalam jangka pendek dan 

menengah. Untuk organisasi yang menghadapi masalah besar dalam 

memperkenalkan proses penilaian, tidak mungkin menjadi prioritas 

teratas. Apabila organisasi mempunyai tingkat perpindahan staf tinggi, 

penyebabnya harus dipahami sebelum menetapkan apakah penilaian 

akan membantu. Organisasi yang sedang menjalankan perubahan 

                                                           
35 Menurut Harvard dalam buku Wibowo, Manajemen Kinerja,...hal. 190-191 
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dalam hubungan pelaporan perlu dibereskan lebih dahulu sebelum 

penilaian memberikan kontribusi. Tetapi apabila stabilitas timbul, 

pengenalan atas penilaian dapat membantu appraiser dan appraisee 

mengembangkan saling pengertian atas peran masing-masing dan 

menciptakan dasar untuk kinerja tinggi.36 

Bahkan apabila posisi organisasi dapat ditingkatkan dengan 

memperkenalkan proses penilaian, mungkin terdapat sejumlah besar 

orang menyatakan keraguan atau permusuhan. Opsi yang dapat 

ditempuh dalam keadaan ini adalah menggali tanpa memandang dan 

mengharapkan bahwa terdapat cukup kemauan baik memberikan 

penilaian sebagai usaha dan membiarkan orang dipaksa oleh manfaat 

yang dihasilkan. Kesulitannya dalam hal ini diperlukan cukup 

komitmen pada tingkat yang tepat agar manfaat dapat diperoleh. 

Sebaliknya, apabila mereka memperkirakan penilaian tidak berharga, 

maka mereka diminta untuk membuktikannya. Opsi kedua adalah 

menunjukkan keraguan dan permusuhan dan melihat apakah ada cara 

menghadapinya.37 

Menurut Allen dalam buku Wibowo, proses penilaian kinerja 

yang berhasil terletak pada beberapa dasar utama, yaitu: timming, 

clarity, dan consistency. 

                                                           
36 Wibowo, Manajemen Kinerja,...hal. 191 
37 Ibid, hal. 191 
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1. Timming. Penilaian kinerja harus diatur oleh kalender, bukan jam. 

Manajer harus melakukan paling tidak dua kali pertemuan formal 

dengan pekerja setiap tahun. Sekali di awal pada waktu melakukan 

perencanaan dan di akhir pekerjaan sekali lagi untuk nilai hasil. Di 

antara kedua periode tersebut, manajer harus meng-coach 

pekerjaannya setiap hari. 

2. Clarity. Kita tidak dapat menilai seberapa baik pekerja melakukan 

pekerjaan sampai jelas tentang apa sebenarnya pekerjaan itu. 

Setiap pekerjaan mempunyai lima sampai enam tanggung jawab 

kunci. Apabila belum jelas di awal tahun, maka perlu duduk 

bersama untuk merumuskan sebelum memulai menilai seberapa 

baik pekerja menjalankan tugasnya. 

3. Consistency. Proses penilaian yang efektif mengikat langsung 

dengan mission statement dan nilai-nilai organisasi. Apa yang 

tercantum dalam penilaian kinerja harus sama dengan apa yang 

terdapat dalam mission statement.38 

c. Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Harvard dalam buku Wibowo, mengingatkan bahwa orang 

sering lupa untuk membicarakan untuk apa sebenarnya performance 

appraisal. Menurut Harvard, penilaian kinerja dapat dipergunakan 

untuk: (1) memperkenalkan perubahan, termasuk perubahan dalam 

budaya organisasi, (2) mendefinisikan tujuan, target dan sasaran untuk 

                                                           
38 Menurut Allen dalam buku Wibowo, Manajemen Kinerja,...hal. 192 
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periode yang akan datang, (3) memberi orang target yang tidak 

mungkin dapat dicapai, sebagai alat untuk memecat di kemudian hari, 

(4) memberikan gambaran bahwa organisasi dalam menantang pekerja 

untuk memberikan kinerja tinggi, (5) meninjau kembali kinerja yang 

lalu dengan maksud untuk mengevaluasi dan mengaitkan dengan 

pengupahan, (6) melobi penilai untuk kepentingan politis, dan bahkan 

akhir yang meragukan, (7) mendapatkan kesenangan khusus, (8) 

menyepakati tujuan pembelajaran, (9) mengidentifikasi dan 

merencanakan membangun kekuatan, (10) mengidentifikasi dan 

merencanakan menghilangkan kelemahan, (11) membangun dialog 

konstruktif tentang kinerja yang dapat dilanjutkan setelah diskusi 

penilaian, (12) membangun dialog yang sudah ada antara manajer 

dengan anak buahnya, dan (13) menjaga perusahaan atau pemegang 

saham utama senang tetapi tanpa maksud menggunakan penilaian 

menjalankan perusahaan. Dari apa yang diungkapkan Harvard di atas 

tampak jelas bahwa penilaian kinerja bukan hanya untuk tujuan menilai 

sumber daya manusia saja, tetapi dapat dipergunakan untuk 

kepentingan organisasi yang lebih luas.39 

Sedangkan menurut Allen dalam buku Wibowo, menunjukkan 

manfaat penilaian kinerja, antara lain adalah: (a) penilaian kinerja yang 

dilakukan dengan berhati-hati dapat membantu memperbaiki kinerja 

pekerja sepanjang tahun, (b) proses penilaian yang efektif merupakan 

                                                           
39 Menurut Harvard dalam buku Wibowo, Manajemen Kinerja,...hal 192-193 
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bagian dari manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu 

organisasi berhasil, dan (c) merupakan komponen kunci dari strategi 

kompetitif.40 

5. Produktivitas Kerja 

a. Pengertian produktivitas 

Secara konseptual, produktivitas adalah hubungan antara keluaran 

atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Produktifitas 

dapat dikuantifikasi dengan membagi keluaran dengan masukan. 

Menaikkan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio 

produktivitas, dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output 

yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu.41 

Sutrisno mengemukakan pengertian produktivitas secara umum 

yaitu hubungan antara keluaran (barang-barang atau jasa) dengan 

masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran 

efisiensi produktif yang menunjukkan perbandingan antara hasil 

keluaran diukur dalam kestuan fisik, bentuk dan nilai. Produktivitas 

kerja adalah 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 daripada hari ini.42 

                                                           
40 Menurut Allen dalam buku Wibowo, Manajemen Kinerja,...hal.193 
41 Wibowo, Manajemen Kinerja,...hal. 93 
42 Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 

2012). Hal. 104 
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Produktivitas tenaga kerja menurut Sutrisno ditentukan oleh 

beberapa indikator sebagai berikut, yaitu : 

1) Pelatihan 

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan 

keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan 

peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan bukan saja 

sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-

dasar pengetahuan. Karena dengan latihan berarti para pegawai 

belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, 

serta dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan 

yang pernah dilakukan. 

 

2) Mental dan Kemampuan Fisik Karyawan  

Keadaan mental dan fisik pegawai merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjadi perhatian bagi suatu perusahaan, sebab 

keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan produktivitas kerja pegawai. 

3) Hubungan Kepemimpinan Atasan terhadap Bawahan  

Hubungan antara atasan dan bawahan akan mempengaruhi 

kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan 

terhadap bawahan, sejauh mana bawahan diikut sertakan dalam 

penentuan tujuan. Sikap yang jalin menjalin telah mampu 

meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Dengan 
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demikian jika karyawan diperlukan secara baik, maka karyawan 

tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses 

produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas 

kerja.43 

Menurut Jeffrey Pfeffer ada lima belas praktik meningkatkan 

produktivitas karyawan : 

1) Jaminan Kepastian Pekerjaan 

Jaminan kepastian kerja mengisyaratkan komitmen jangka panjang 

oleh organisasi kepada para tenaga kerjanya. Norma timbal balik 

cenderung menjamin bahwa komitmen ini akan mendapatkan 

imbalan, tetapi sebaliknya, organisasi yang mengisyaratkan baik 

melalui kata-kata maupun perilaku bahwa karyawannya dapat 

diberhentikan semaunya tidak mungkin menghasilkan loyalitas, 

komitmen, atau kesediaan untuk melakukan upaya tambahan demi 

kepentingan organisasi. Anggapan bahwa karyawan tidak semudah 

itu diberhentikan, menyebabkan organisasi untuk berhati-hati dan 

selektif dalam menerima karyawan. Apalagi jaminan kepastian 

kerja memperkuat keterlibatan karyawan untuk lebih bersedia 

berkontribusi bagi proes pekerjaan sehingga mereka tidak perlu 

khawatir kehilangan pekerjaannya. 

2) Selektivitas dalam Perekrutan 

                                                           
43 Ibid, hal. 104 
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Kepastian dalam pekerjaan dan mempercayakan keberhasilan 

bersaing kepada tenaga kerja berarti bahwa organisasi harus 

berhati-hati merekrut orang yang tepat, dengan cara yang benar. Di 

samping mendapatkan orang-orang yang tepat, perekrutan memiliki 

aspek simbolis yang penting. Bila seseorang melalui suatu proses 

seleksi yang ketat, orang merasa bahwa ia akan bergabung dengan 

organisasi elit. Berbagai harapan yang tinggi akan kinerja tercipta, 

dan pesan yang tersampaikan adalah bahwa orang ini penting. 

3) Upah Tinggi 

Upah tinggi cenderung dapat menarik lebih banyak pelamar, yang 

memungkinkan organisasi untuk lebih selektif dalam menyeleksi 

orang yang mudah di didik dan memiliki komitmen terhadap 

organisasi. Mungkin yang paling penting, upah yang paling tinggi 

menunjukkan bahwa organisasi menghargai karyawannya. 

Terutama bila upah ini lebih tinggi dari yang berlaku di pasar, para 

karyawan dapat merasakan pendapatan ekstra ini sebagai hadiah 

dan akan bekerja lebih rajin sebagai balasannya. 

4) Kompensasi  

Jika semua keuntungan dari kemampuan dan upaya ekstra 

karyawan hanya dinikmati oleh manajemen puncak atau oleh 

pemegang saham, para karyawan akan segera memandang situasi 

ini tidak adil, menjadikannya hilang semangat karena kecewa, dan 

karyawan akan menghentikan usahanya. Karenanya, banyak 
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organiasi berusaha memberi imbalan atas kinerja dalam bentuk-

bentuk kompensasi yang bersifat tidak tentu (contingent 

compensation). Bonus juga didasarkan pada peringkat prestasi 

perorangan, dan peringkat ini, selanjutnya didasarkan pada empat 

aspek kinerja yang sama pentingnya ; keandalan, kualitas, keluaran 

dan gagasan serta kerja sama. 

5) Kepemilikan Karyawan 

Walaupun kepentingan karyawan bukanlah suatu penyelesaian 

yang ampuh, dan pengaruhnya sebagian besar bergantung pada 

bagaiamana implementasinya, bukti-bukti yang ada konsisten 

dengan pandangan bahwa kepemilikan karyawan mempunyai 

dampak positif atas berbagai dimensi kinerja perusahaan. 

6) Penyebaran Informasi 

Bila orang diharapkan menjadi sumber keunggulan bersaing, jelas 

mereka harus mempunyai informasi yang diperlukan untuk 

melakukan apa yang dibutuhkan agar dapat sukses. 

7) Partisipasi dan Pemberdayaan 

Berbagai informasi merupakan prasyarat yang diperlukan bagi 

aspek penting lain yang dijumpai di banyak sistem kerja yang 

berhasil mendorong desentrakisasi pengambilan keputusan dan 

memperluas partisipasi pemberdayaan pekerja dalam 

mengendalikan proses kerja mereka sendiri. 

8) Tim yang Mengelola Diri Sendiri (Self-Managed Team) 
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Organisasi yang telah memanfaatkan kekuatan tim seringkali 

mengalami hal yang luar biasa. Tim-tim bekerja karena adanya 

pemantauan dan harapan oleh sesama rekan sekerja yang 

menghasilkan koordinasi dan pemantauan pekerjaan.  

9) Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

Bagian integral dari kebanyakan sistem kerja adalah komitmen 

yang lebih besar terhadap pelatihan dan pengembangan 

keterampilan. Namun perlu diingat bahwa pelatihan ini hanya akan 

memberikan hasil positif jika para pekerja yang sudah dilatih 

kemudian diijinkan untuk memanfaatkan ketrampilan mereka. Satu 

kesalahan yang banyak dilakukan organisasi adalah meningkatkan 

ketrampilan baik manajer maupun karyawan tetapi tidak mengubah 

struktur pekerjaan yang memungkinkan para karyawan 

mengerjakan segala sesuatu secara berbeda. Dalam keadaan 

demikian, tidak heran jika pelatihan tidak menampakkan hasil yang 

jelas. 

10) Pemanfaatan Silang dan Pelatihan Silang 

Menugasi karyawan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan 

memiliki sejumlah manfaat potensial. Yang paling jelas adalah 

bahwa melakukan lebih banyak hal dapat membuat pekerjaan lebih 

menarik keragaman merupakan salah satu dimensi pekerjaan inti 

yang mempengaruhi reaksi terhadap pekerjaan mereka. Keragaman 

pekerjaan memungkinkan perubahan kecepatan, perubahan 
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kegiatan, dan secara potensial, bahkan perubahan orang-orang yang 

berhubungan dengan pelaku pekerjaan, dan masing-masing bentuk 

keragaman ini dapat membuat kehidupan kerja lebih menantang. 

11) Tekanan Gaji 

Penting untuk diingat bahwa tekanan gaji berbeda dari pembayaran 

atau gaji insentif. Pemberian insentif hanya menunjukkan bahwa 

karyawan menerima imbalan, baik secara perorangan ataupun 

kelompok, berdasarkan kinerja mereka. Apabila tugas-tugas yang 

dikerjakan saling terkait dan kerja sama untuk membantu 

menyelesaikan pekerjaan, tekanan gaji, dengan mengurango 

persaingan antar pribadi dan meningkatkan kerja sama, dapat 

menghasilkan peningkatan efisiensi. 

12) Promosi dari Dalam 

Promosi dari dalam mengandung arti bahwa para penyedis 

bertanggungjawab untuk mengkoordinasi kegiatan orang-orang 

yang barangkali sangat mereka kenal. Promosi dari dalam juga 

menawarkan insentif untuk berkinerja baik, dan meskipun terkait 

dengan imbalan moneter. 

13) Perspektif Jangka Panjang 

Suatu perusahaan yang menghadapi desakan jangka pendek akan 

melakukan kegiatan-kegaiatan yang jelas perlu untuk mencapai 

keunggulan bersaing mealui sumber daya manusia (karyawannya). 

Ini memberikan suatu penjelasan bagi terbatasnya penyebaran 
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praktik-praktik ini. Bila organisasi melakukannya dengan baik, ia 

tidak perlu mengkhawatirkan posisi bersaingnya. Demikian halnya, 

jika organisasi mengalami kesulitan keuangan, tekanan jangka 

pendek mungkin terlalu berat untuk memungkinkan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang memberikan produktivitas dan manfaat 

laba, tetapi hanya setelah kurun waktu yang panjang, dan tidak 

diketahui kapan. 

14) Penilaian Praktik Kerja 

Pengukuran atau penilaian merupakan komponen yang amat 

penting dalam setiap proses manajemen, dan ini berlaku pula untuk 

proses pengelolaan tenaga kerja organisasi. Pengukuran 

mempunyai beberapa fungsi; pertama, ia memberikan umpan balik 

mengenai seberapa baik organisasi mengimplementasikan berbagai 

kebijakan. Kedua, pengukuran memastikan bahwa apa yang diukur 

akan diperhatikan. 

15) Filosofi Merangkul (Overaching Philosophy) 

Memiliki suatu filosofi atas pandangan manajemen merangkul amat 

perlu. Ini menyediakan cara untuk menghubungkan berbagai 

tindakan perorangan dalam satu kesatuan koheren dan juga 

memungkinkan para karyawan dalam organisasi untuk terus 

bertahan dan bereksperimen bila segala sesuatu tidak terasa 

hasilnya dengan segera.  

Pandangan Islam Tentang Produktivitas 
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Ayat Al-Qur’an : 

 
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُُتَدُّوَن ِإََل َعاِلِِ اْلَغْيِب  َهاَدِة فَ يُ نَ بِهُئُكم ِبَا َوُقِل اْعَمُلواْ َفَسََيَى اّلله َوالشَّ

١٠٥-ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن  - 
“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul Nya, serta 

orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang 

nyata, lalu Allah memberitakan kepada mu apa yang telah kamu 

kerjakan.(Qur’an surah at Taubah ayat 105).44 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan 

penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam 

pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan 

perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang 

pengaruh kepemimpinan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan 

penilaian prestasi kerja terhadap produktifitas kerja karyawan PT. Rama 

Manggala Gas Kota Blitar. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

pada penelitian ini meliputi: 

Budi Rismayadi45 melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktifitas karyawan (Studi kasus pada CV Mitra 

                                                           
44 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, hal. 67 
45 Budi Rismayadi, Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan (Studi 

kasus pada CV Mitra Bersama Lestari Tahun 2014), Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif, (Jakarta: 

Universitas Buana Perjuangan Karawang 2015, Vol 1 No. 1), hal. 12 

https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/manajemen/article/view diakses 23 Desember 2018 

pukul 16.00 WIB 

https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/manajemen/article/view
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Bersama Lestari Tahun 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi produktifitas karyawan. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Metode analisis data dan 

reliabilitas digunakan untuk menguji kuesioner yang akan diisi oleh 

responden. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara tingkat 

pendidikan, usia kerja, motivasi dan pengalaman kerja karyawan. Penelitian 

ini dilakukan pada CV Mitra Bersama Lestari dengan jumlah sebanyak 50 

orang karyawan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sebelum 

dilakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan realibility, uji 

normalitas kemudian data diuji dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Beberapa hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden berdasarkan usia, motivasi, dan pengalaman kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan 

tingkat pendidikan tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap 

produktifitas kerja karyawan. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

antara tingkat pendidikan, usia kerja, motivasi, dan pengalaman kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

sedang peneliti lakukan, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Budi 

Rismayadi dan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependennya 

yaitu produktivitas kerja, sedangkan perbedaannya adalah penelitian oleh 
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Budi Rismayadi meneliti tentang tingkat pendidikan, usia kerja, motivasi, dan 

pengalaman kerja dan penelitian saat ini meneliti tentang kepemimpinan, 

kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan penilaian kerja terhadap 

produktivitas kerja.  

Nur Ainal Karima46 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

masa kerja, pelatihan dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Bank Sulselbar cabang utama Makassar. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis sejauh mana pengaruh faktor masa kerja, pelatihan dan 

motivasi untuk mengoptimalkan produktivitas kerja yang dicapai oleh 

karyawan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif, validitas, serta analisis regresi 

linear berganda menggunakan software SPSS. 

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung untuk variabel Masa Kerja 

adalah sebesar 10.818 dan dengan menggunakan level significance (taraf 

signifikansi) sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1,671 sedangkan nilai sig 

pada tabel sebesar 0,000 karena sig lebih kecil dari 0,05 yaitu menunjukkan 

bahwa Masa Kerja (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Produktifitas Kerja (Y). Nilai t hitung untuk variabel Pelatihan 

adalah sebesar 4.172 dan dengan menggunakan level significance (taraf 

signifikansi) sebesar 5% diperoleh t tabel sebesar 1.671 sedangkan nilai sig 

                                                           
46 Nur Ainal Kaima, Pengaruh Masa Kerja, pelatihan dan Motivasi Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan (Studi pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makssar), Jurnal 

Bisnis & Kewirausahaan, (Makasar: Universitas Hasanudin, 2018, Vol. 1 No. 1), hal. 12 

http://feb.unhas.ac.id/jurnal/index.php/hjabe/article/view/32 diakses pada tanggal 23 Desember 

2018 pukul 17.30 WIB 

http://feb.unhas.ac.id/jurnal/index.php/hjabe/article/view/32
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pada tabel sebesar 0,000 sehingga Motivasi (X3) mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Produktifitas Kerja (Y). Sedangkan secara 

simultan, dari hasil perhitungan diperoleh F-hitung lebih besar dari pada F-

tabel yaitu 390.687 > 2,53 Sedangkan nilai sig pada tabel sebesar 0,000 lebih 

kecil dari pada 0,005 menunjukkan bahwa variabel Masa Kerja (X1), 

Pelatihan (X2), Motivasi (X3) berpengaruh secara simultan atau bersama-

sama terhadap variabel Produktifitas Kerja.  

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainal Karima 

dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependen dalam kedua penelitian ini 

sama yaitu, produktivitas kerja. Sedangkan perbedaan penelitian ini yang 

dilakukan oleh Nur Ainal Karima dengan penelitian saat ini yaitu variabel 

independen dalam penelitian saat terdapat 4 variabel yaitu kepemimpinan, 

kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan penilaian kerja, sedangkan 

penelitian oleh Nur Ainal Karima meneliti tentang Pengaruh masa kerja, 

pelatihan dan motivasi terhadap produktivitas kerja. 

Danang Agil Wicaksono47 melakukan penelitian dengan judul 

Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Melalui Kepemimpinan, Disiplin 

Kerja, Motivasi, dan Kompensasi Pada PT. Danatrans Service Logistics 

Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan 

                                                           
47 Danang Agil Wicaksono, Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Melalui 

Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi dan Kompensasi (Studi Pada PT. Danatrans Service 

Logistics Semarang), Jurnal Ilmu Ekonomi Akuntansi, (Bali: Universitas Udayana Bali, Vol 11 No 

1), hal. 11 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url  diakses pada tanggal 25 

Desember 2018 pukul 14.30 WIB 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url
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(X1), disiplin kerja (X2), motivasi (X3), dan kompensasi (X4) berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja kerja keryawan (Y) pada perusahaan PT. 

Danatras Service Logistics Semarang. Jumlah responden pada penelitian ini 

terdiri 70 orang karyawan pada PT. Danatras Service Logistics Semarang. 

Data penelitian di dapat dari hasil penyebaran kuesioner yang selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 1. 

Hasil uji t statistik menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan (X1), 

variabel disiplin kerja (X2), variabel motivasi (X3), berpengaruh  positif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja kerja keryawan (Y), sedangkan 

variabel Kompensasi (X4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

produktifitas kerja karyawan (Y). Hasil uji f menyatakan bahwa semua 

variabel dalam penelitian ini kepemimpinan adalah variabel yang palig 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan hasil estimasi regresi 

menunjukkan kemampuan prediksi dari semua variabel independen tersebut 

terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 86,4% sedangkan sebanyak 13,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Danang 

Agil Wicaksono dengan penelitian saat ini adalah ada 2 variabel independen 

yang sama yaitu kepemimpinan dan kompensasi, dan juga memiliki variabel 

dependen yang sama produktivitas kerja. Sedangkan perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Danang Agil Wicaksono dengan penelitian sekarang 

adalah variabel ondependennya, variabel independen dalam penelitian saat ini 



61 
 

 

adalah kepemimpinan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan 

penilaian kerja sedangkan penelitian oleh Danang Agil Wicaksono meneliti 

tentang Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi, dan Kompensasi. 

Edmon Daris48 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Kepemimpinan dan Kompensasi Finansial Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Rumah Sakit UIN Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kompensasi 

finansial terhadap produktifitas kerja karyawan Rumah Sakit UIN Jakarta. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

Kepemimpinan dan kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap 

produktifitas kerja karyawan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

(2) Kepemimpinan lebih berpengaruh terhadap produktifitas kerja karyawan 

Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jika dibandingkan dengan 

motivasi kerja, (3) Perubahan produktifitas kerja karyawan Rumah Sakit UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jangka pendek tidak respon terhadap 

perubahan kepemimpinan dan motivasi kerja. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

sedang peneliti lakukan, persamaannya terletak pada variabel dependen dan 

independennya sama, namun juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada 
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variabel independen yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Edmon 

Daris mempunyai 2 variabel independen kepemimpinan dan kompensasi 

finansial, sedangkan variabel independen yang sedang diteliti peneliti 

sekarang ada 4 variabel yaitu kepemimpinan, kompensasi, pelatihan dan 

pengembangan, dan penilaian kerja. 

Ibriati Kartika Alimuddin49 melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. 

Telkom Indonesia, Tbk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi 

mana yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas 

kerja karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasional 

analitik dengan rancangan crosssectional, yaitu untuk mengetahui hubungan 

antara variabel motivasi kerja dengan produktivitas kerja. Sumber data 

diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple linier 

regression).Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ibriati Kartika 

Alimuddin dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan sekarang adalah 

terletak pada variabel dependennya yaitu produktivitas kerja, sedangkan 
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perbedaannya terletak pada variabel independen, penelitian oleh Ibriati 

Kartika Alimuddin hanya meneliti 1 variabel independen yaitu motivasi, dan 

variabel yang digunakan peneliti sekarang ada 4 variabel yaitu 

kepemimpinan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan penilaian 

kerja. 

Donny Andika Putra50 dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Produktivitas Karyawan di PT. REFI CHEMICHAL INDUSTRY. 

Metode analisis dan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh dan berdampak positif 

terhadap produktivitas karyawan, dengan demikian jika lingkungan kerja 

meningkat maka produktivitas karyawan juga meningkat begitu juga 

sebaliknya jika lingkungan kerja menurun maka produktivitas karyawan akan 

menurun. Ini dibuktikan dengan sumbangan efektivitas lingkungan kerja 

terhadap produktivitas karyawan sebesar 38,7%.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

sedang peneliti lakukan yaitu terletak pada variabel independennya 

(produktivitas kerja) dan juga memiliki perbedaan, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Donny Andika Putra meneliti dengan menggunakan 1 variabel 

independen yaitu lingkungan kerja, sedangkan variabel yang digunakan 
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peneliti sekarang terdapat 4 variabel yaitu kepemimpinan, kompensasi, 

pelatihan dan pengembangan, dan penilaian kerja. 

Figur Aulia51 yang meneliti tentang pengaruh kepemimpinan terhadap 

produktivitas kerja pegawai di kantor dinas kesejahteraan sosial kota 

Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kepemimpinan terhadap produktivitas kerja. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang kuat dan bernilai positif 

terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial 

Kota Samarinda. Besar hubungan antara variabel x kepemimpinan terhadap 

variabel y produktivitas kerja pegawai di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial 

Kota Samarinda adalah sangat kuat hal itu dapat dilihat dari prosentasenya 

yaitu 81,8%. Sedangkan besar pengaruh antar variabel x kepemimpinan 

dengan variabel y produktivitas pegawai di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial 

Kota Samarinda yaitu sebesar 66,9%. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang 

sedang peneliti lakukan, persamaannya adalah memiliki variabel dependen 

dan independen yang sama, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada 

variabel independennya, penelitian yang dilakukan oleh Figur Aulia meneliti 

dengan menggunakan 1 variabel independen, dan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti saat ini menggunakan 4 variabel independen. 
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Zuchri Abdussamad52 yang meneliti tentang pengaruh kompensasi 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Asuransi Jiwa Sraya 

Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kompensasi terhadap produktivitas kerja. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompensasi pada PT Asuransi Jiwa Sraya Gorontalo secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawainya ditunjukkan 

koefisiensi determinasi r2 = 0,512 atau sebesar 51,2% dan sisanya 48,8% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zuchri 

Abdussamad dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah 

menggunakan variabel dependen dan independen yang sama, sedangkan 

perbedaannya adalah variabel yang independen yang digunakan peneliti saat 

ini lebih banyak ada 4 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zuchri 

Abdussamad hanya 1 variabel independen. 

Dini Muammar Khadafi53 yang meneliti tentang pengaruh pelatihan 

terhadap produktivitas kerja karyawan CV. Sinar Utama Group Pusat di 

Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

pelatihan terhadap produktivitas kerja. Hasil penelitian menggunakan analisis 
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regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai sig. t hitung materi pelatihan 

0,486 > α 0,05, berarti variabel materi pelatihan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y produktivitas kerja. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan, persamaan yang dilakukan oleh Dini Muammar Khadafi dan 

penelitian saat ini adalah, mempunyai variabel depenenden dan 

independennya yang sama, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada 

variabel independennya penelitian saat ini menggunakan 4 variabel 

dependen. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dini Muammar Khadafi 

hanya menggunakan 1 variabel independen. 

Arum Lestari Ambar54 yang meneliti tentang pengaruh penilaian 

kinerja terhadap produktivitas kerja Agent Call Center 108 PT. Infomedia 

Nusantara Bandung. Hasil penelitian berdasarkan analisis regresi sederhana 

mengungkapkan penilaian kineja memiliki pengaruh sebesar 0,927 dan 

signifikan karena nilai Sig kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Selain itu nilai R 

Square sebesar 0,726 yang artinya variabel penilaian kinerja dapat 

menjelaskan variabel produktivitas kerja sebesar 72,6% dan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arum Lestari 

Ambar dengan pnelitian saat ini yaitu sama-sama mempunyai variabel 

dependen produktivitas kerja dan variabel independen penilaian kinerja, 

sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel independennya, 

penelitian oleh Arum Lestari Ambar menggunakan 1 variabel independen 

yaitu penilaian kinerja, sedangkan variabel independen yang digunakan 

peneliti saat ini ada 4 variabel yaitu kepemimpinan, kompensasi, pelatihan 

dan pengembangan, dan penilaian kerja. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel kepemimpinan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan 

penilaian kerja merupakan variabel independennya, sedangkan variabel 

produktivitas kerja menjadi variabel dependennya. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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Keterangan : 

1. Pengaruh kepemimpinan (X1) terhadap produktivitas kerja (Y) di dukung 

oleh teori yang di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Veitzhal 

Rivai.55 

2. Pengaruh kompensasi (X2) terhadap produktivitas kerja (Y) di dukung 

oleh teori yang di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Hasibuan S.P 

Malayu.56 

3. Pengaruh pelatihan dan pengembangan (X3) terhadap produktivitas kerja 

(Y) didukung oleh teori yang di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh 

Meldona.57 

4. Pengaruh penilaian kerja (X4) terhadap produktivitas kerja (Y) didukung 

oleh teori yang dikemukakan oleh Wibowo.58 

5. Pengaruh kepemimpinan (X1), kompensasi (X2), pelatihan dan 

pengembangan (X3), dan penilaian kerja (X4) terhadap produktivitas 

kerja di dukung oleh kajian penelitian terdahulu yang dilakukan Edmon 

Daris.59 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara 

terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus 

diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian “Pengaruh Kepemimpinan, 

Kompensasi, Pelatihan dan Pengembangan, dan Penilaian Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT Rama Manggala Gas Kota Blitar” adalah : 

H1 = Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Rama Manggala Gas Kota Blitar. 

H2 = Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Rama Manggala Gas Kota Blitar. 

H3 = Pelatihan dan pengembangan berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT Rama Manggala Gas Kota Blitar. 

H4 = Penilaian kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Rama Manggala Gas Kota Blitar. 

H5 = Kepemimpinan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan 

penilaian kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT Rama Manggala Gas Kota Blitar. 
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