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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Penelitian Terdahulu 

Sebagai salah satu acuan dalam penelitian ini digunakan beberapa 

referensi, diantaranya Kusno (2005), dengan judul pengaruh profesionalisme 

terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Bengkulu. Tujuan 

pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

professional terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan 

Bengkulung. Metode analisis yang digunakan adalah metode korelasi 

sederhana. Hasil penelitian memperoleh nilai korelasi 0.679. Hasil Penelitian 

dapat disimpulkan bahwa profesional memiliki hubungan terhadap 

produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan Bengkulu. 

Selanjutnya, menurut Hardjono (2016:7) dengan judul pengaruh 

profesionalisme dengan produktivitas kerja di Kantor Samsat Padang. Tujuan 

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hubungan 

hubungan profesionalisme dengan produktivitas kerja di Kantor Samsat 

Padang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis korelasi 

sederhana. Hasil penelitian memperoleh nilai kofesien korelasi sebesar 0.727. 

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa profesional memiliki hubungan 

terhadap produktivitas kerja pegawai di Kantor Samsat Padang. 
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2.2 Kajian Teori  

2.2.1 Konsep Profesionalisme  

Dalam konteks sumber daya manusia, manajemen professional adalah 

pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pengembangan mutu SDM secara 

profesionalisme. Menurut Korten dan Alfonso, 1981 (dalam Tjokrowinoto. 

1996:178) bahwa Profesionalisme adalah kecocokan (fitness) antara 

kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureacucratic-competence) dengan 

kebutuhan tugas (task-requirement). Menurut Kartasasmita (1997:10) 

Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya, 

kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan, dan bertanggungjawab atas 

profesinya.  

Menurut Siagian (2000:163) Profesionalisme adalah keandalan dalam 

pelaksanaan tugas sehingga terlaksana mutu yang baik, waktu yang tepat, 

cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan 

atau masyarakat. Menurut Anoraga (2009:56) profesionalisme adalah 

“kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan nilai-nilai 

organisasi.” Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi 

publik menurut Kurniawan (2005:79) digambarkan sebagai, “Bentuk 

kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, 

memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut 

dengan istilah resposivitas”. 
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Berdasarkan uraian di atas, profesionalisme yaitu mencerminkan sikap 

kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan, dan bertanggungjawab atas 

profesinya serta memiliki kecocokan antara kemampuan yang dimiliki dan 

kebutuhan tugas dengan responsivitas. 

2.2.2 Indikator Yang Mempengaruhi Profesionalisme  

Menurut Atmosoeprapto dalam Kurniawan (2005: 74) adapun indikator 

yang mempengaruhi  profesionalisme kerja pegawai adalah sebagai berikut:  

1. Kompetensi aparatur   

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competensi) yaitu 

memiliki pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) dalam mengerjakan 

pekerjaan yang ditanggung jawabinya yang diperoleh dari pendidikan dan 

pelatihan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya sebagai pegawai negeri; 

keterampilan tertentu (spesialisasi kerja) yang dibutuhkan dalam bidang 

pekerjaan yang ditanggung jawabinya yang ada di dalam diri pegawai yaitu 

tersedianya modal kecakapan, ketangkasan atau modal lainnya yang 

memungkinkan anggota itu dapat berbuat banyak bagi organisasinya; serta 

ditunjang dengan tingkat pengalaman (experience) dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan 

waktu dimana pengalaman kerja berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan orang yang mempunyai kematangan pengalaman pekerjaan yang 

tinggi dalam bidang tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa 

arahan dari orang lain, secara kejiwaan pengalaman kerja yang matang dalam 
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suatu bidang tugas akan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan percaya 

diri. 

2. Loyalitas  

Loyalitas atau kesetiaan berhubungan dengan disiplin dalam memulai dan 

menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan, menaati segala peraturan organisasi 

yang melandasi pekerjaan yang berlaku/diberikan, melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan oleh atasan dan berkaitan erat dengan pemberi pelayanan yang 

tidak membeda-bedakan atas dasar golongan tertentu. Loyalitas atau kesetiaan 

diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. 

Loyalitas atau kesetiaan terkait dengan kebersediaan pegawai untuk membantu 

sesama rekan kerja. 

3. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi yaitu kerangka kerja yang ada yang sudah efektif dalam 

pemberian pelayanan kepada masyarakat yang menjadi pedoman tingkah laku 

sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan 

tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi atau pimpinan 

memberikan pengarahan langsung tentang penyelesaian pekerjaan 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan agar tercapai 

tujuan organisasi. Budaya organisasi yang pada umumnya merupakan 

pernyataan filosofis, dapat difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat para 

karyawan arena dapat diformulasikan secara formal kedalam berbagai 

peraturan dan ketentuan perusahaan. Budaya harus sejalan dengan tindakan 

organisasi pada bagian lain, seperti merencanakan, mengorganisasikan, 
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memimpin dan mengendalikan bahkan sebenarnya bila budaya tidak sejalan 

dengan tugastugas ini, maka organisasi akan menghadapi masa sulit. 

4. Performansi (performance)  

Performansi dapat diartikan menjadi pelaksanaan kerja, target dalam 

penyelesaian pekerjaan yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat, 

keinginan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja, 

pencapaian kerja atau hasil kerja/penampilan kerja. Performansi mempunyai 

hubungan erat dengan produktivitas karena merupakan indikator dalam 

menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktifitas yang 

tinggi dalam organisasi. 

5. Akuntabilitas (Accountability) 

Aparatur pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun 

yang ia kerjakan. Akuntabilitas pegawai dapat dilihat dari kinerja pegawai 

yaitu integritas (selalu memegang kode etik) yang ditetapkan dalam 

menjalakan tugas dan pekerjaan, ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan, 

kelengkapan saran dan prasana, kejelasan peraturan dan kedisiplinan; 

pemungutan biaya pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan (pemungutan biaya lain di luar dari ketentuan yang telah 

ditetapkan); dan produk pelayanan publik. 

Adapun, Handoko (2008:234), mengemukakan faktor yang mempengaruhi 

profesionalisme yaitu antara lain: 

1. Motivasi  

Motivasi keinginan pribadi untuk melakukan suatu pekerjaan, kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan 
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organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan pegawai upaya itu untuk 

memenuhi suatu kebutuhan individual.  

2. Pendidikan formal  

Pendidikan formal dapat diartikan sebagai proses persiapan 

individuindividu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih 

tinggi didalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan 

intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 

yang lebih baik.  

3. Pelatihan  

Pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang diprogram untuk 

meningkatkan keahlian-keahlian, pengalaman, pengetahuan, atau 

pembahasansikap individu.  

4. Pengalaman kerja maksudnya lamanya  waktu kerja. 

Adapun, menurut Rivai (2010:306) faktor-faktor yang mempegaruhi 

profesionalisme dapat diuraikan dibawah ini: 

1. Sifat bawaan Umum untuk berperilaku atau merespons dengan cara 

tertentu, misalnya dengan kepercayaan diri, control diri, resistensi, stress 

atau kekerasan. 

2. Konsep diri Sikap atau nilai yang diukur oleh tes reponden yang 

menanyakan kepada orang apa yangt mereka harus lakukan; atau mengapa 

mereka tertarik dalam melakukan pekerjaan mereka.  

3. Keterampilan kognitif dan behavioral (perilaku) Apakah terselubung, 

(misalnya berpikir deduktif dan induktif) atau dapat diamati (misalnya, 

keterampilan mendengar secara efektif). 
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Menurut Hasibuan (2005:90) mengemukakan indikator yang 

mempengaruhi profesionalisme sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge) Yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. 

Misalnya, seseorang pegawai mengetahui cara melakukan identifikasi 

bekerja, dan bagaimana melakukan pekerjaan yang lebih baik sesuai 

dengan kebutuhan yang ada di perkantoran tersebut. 

2. Pemahaman (understanding) Yaitu melakukan kognitif, dan efektif yang 

dimiliki individu, misalnya seseorang pegawai didalam melaksanakan 

pekerjaan harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik 

dan kondisi kerja secara efektif dan efesien. 

3. Kemampuan (skill) Adalah suatu yang dimiliki individu untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  

4. Nilai (volue) Adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

phiskologis telah menyatu dalam diri seseorang.  

5. Sikap (attitude) perasaan (senang-tidak-senang,suka-tidak-suka) atau 

reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

6. Minat (interest) Adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

sesuatu perbuatan, misalnya melakukan aktivitas kerja. 

Selanjutnya, menurut Anoraga (2009:306) indikator profesionalisme dapat 

diuraikan dibawah ini: 

1. Motif Kebutuhan dasar atau pola piker yang menggerakkan, mengarahkan 

dan menyeleksi perilaku individual, misalnya kebutuhan untuk berprestasi. 
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2. Sifat bawaan Umum untuk berperilaku atau merespons dengan cara 

tertentu, misalnya dengan kepercayaan diri, control diri, resistensi, stress 

atau kekerasan. 

3. Konsep diri Sikap atau nilai yang diukur oleh tes reponden yang 

menanyakan kepada orang apa yangt mereka harus lakukan; atau mengapa 

mereka tertarik dalam melakukan pekerjaan mereka.  

4. Content knowledge Ini hubungan dengan fakta atau prosedur, baik secara 

teknis (misalnya bagaimana untuk mengatasi komputer yang rusak) atau 

interpesrsonal (misalnya teknik untuk umpan balik yang efektif) content 

knowledge diukur oleh tes responden. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa indikator Yang 

Mempengaruhi Profesionalisme yaitu Kompetensi profesionalisme merupakan 

cermin dari kemampuan yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian dalam 

pekerjaan yang ditanggung jawabinya yang diperoleh dari pendidikan dan 

pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan, keahlian khusus 

yang diperlukan dalam bidang pekerjaan yang ditanggung jawabinya yang ada 

di dalam diri pegawai tersedianya modal kecakapan, ketangkasan atau modal 

lain yang memungkinkan anggota yang dapat membantu lebih banyak untuk 

organisasinya.Serta ditunjang dengan tingkat pengalaman dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan yang tidak mungkin muncul tiba-tiba 

tanpa melalui perjalanan waktu sedangkan pengalaman kerja terkait dengan 

pengetahuan dan keterampilan orang yang memiliki pengembangan 

pengalaman kerja yang tinggi dalam bidang tertentu untuk melakukan tugas-

tugas tertentu tanpa arahan dari orang lain, Loyalitas atau kesetiaan yang 
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terkait dengan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan, 

menaati segala peraturan organisasi yang melandasi pekerjaan yang berlaku, 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan dan diberikan dengan bantuan yang tidak 

dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diminta. 

2.2.3 Cara Meningkatkan Profesionalisme  

Profesionalisme merupakan sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang 

terkait dengan ilmu dan ketrampilan yang dimiliki. Menurut David (2008:65) 

cara meningkatkan profesionalisme yaitu : 

1. Menguatkan organisasi. Dalam hal ini bila organisasi semakin kuat dan 

berkualitas secara otomatis akan mengahsilkan atau meningkatkan 

profesionalisme. Karena dalam organisasi inilah seorang profesional 

terkontrol dan termotivasi secara kontinue.  

2. Memiliki kode etik dan ada pengawasan yang baik terhadap terlaksananya 

kode etik tersebut Jika suatu profesi memiliki kode etik dan 

pengawasannya bagus, maka orang-orang yang didalamnya mengetahui 

secara pasti segala hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan mengerti 

secara pasti posisi dirinya sehingga akan cenderung menjadi profesional. 

Karena jika tidak mengiuti kode etik yang ada (tidak profesional) akan 

mendapatkan sangsi. 

Menurut Handoko dan Mondy (2008:65) cara meningkatkan 

profesionalisme yaitu sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan kegiatan penataran dan pelatihan terhadap para pekerja 

yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. 
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2. Memberikan ksempatan  kepada para pekerja untuk melanjutkan 

pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. 

3. Mengirim atau menyekolahkan para pekerja pilihan ke luar negeri 

4. Menyelenggarakan kegiatan seminar atau workshop yang berkaitan 

dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. 

5. Menyediakan fasilitas dan bantuan dana kepada para pekerja yang 

berprestasi untuk meningkatkan keahlian bidangnya. 

Berdasarkan uraian di atas, cara meningkatkan profesionalisme yaitu 

dengan menguatkan organisasi dalam, serta memiliki kode etik dan ada 

pengawasan yang baik terhadap terlaksananya kode etik tersebut, jika suatu 

profesi memiliki kode etik dan pengawasannya bagus maka tingkat 

profesionalisme akan terjadi dan ditunjang dengan adanya pelatihan penataran 

secara berkesinambungan, serta memberi kesempatan dan memfasilitasi atau 

bantuan dana bagi para pekerja untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yg 

lebih tinggi guna berprestasi untuk meningkatkan keahlian bidangnya. 

2.2.4 Manfaat Profesionalisme  

Untuk pengembangan profesionalisme pada setiap pegawai mempunyai 

tujuan dan manfaat yaitu. Menurut Hasibuan (2001:345) manfaat 

profesionalisme yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai standar kompetensi 

yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.  
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2. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan pegawai 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk 

memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. 

3. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai tenaga profesional. 

4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi 

pegawai. 

5. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi pegawai di organisasi.  

6. Menunjang pengembangan karir pegawai. 

Sedangkan, Menurut Weny (2003:11) manfaat profesionalisme yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dasar untuk pengembangan sistem remunirasi Model kompetensi dapat 

digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan 

dinggap lebih adil.  

2. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan Dalam era perubahan yang 

sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan 

kebutuhan akan kemampuan bar uterus meningkat.  

3. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi Model 

kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi 

focus dalam unjuk kerja pegawai. 

Menurut Mangkunegara (2003:41) manfaat profesionalisme yaitu : 

1. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.  
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Dalam hal ini, model kompetensi akan dapat menjawab dua pertanyaan 

mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh 

langsung dengan prestasi kerja pegawai. 

2. Alat seleksi pegawai.  

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dan membantu 

organisasi untuk memuluh calon karyawan atau pegawai yang baik. 

3. Memaksimalkan produktivitas. 

Tuntutan untuk menjadi suatu organisasi “Ramping” mengharuskan kaitan 

untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk 

menutupi kesenjangan dalam keterampilan sehingga mampu untuk 

dimobilisasikan secara vertical maupun horizontal. 

Berdasarkan uraian diatas, Meningkatkan kompetensi pegawai untuk 

mencapai standar kompetensi yang ditentukan dalam peraturan perundangan 

yang berlaku. Menyesuaikan diri dengan nilai-nilai organisasi Model 

kompetensi mewakili cara yang paling mudah untuk mengkomunikasikan 

nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus di unjuk kerja 

pegawai. Dalam hal ini, model kompetensi akan dapat menjawab dua 

pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja 

yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan pemahaman apa saja yang dibutuhkan 

langsung dengan prestasi kerja pegawai. 
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2.2.5 Konsep Produktivitas Kerja 

Sebuah organisasi sangat memerlukan produktivitas kerja pegawai yang 

tinggi. Dan sebaliknya, pegawai mengharapkan umpan balik atas kontribusi 

yang mereka hasilkan sebagai acuan bagi mereka untuk bertindak dimasa yang 

akan datang. Menurut Hasibuan (2000:94) produktivitas kerja adalah 

keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik 

serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Menurut 

Taliziduhu (2002:44) Produktivitas kerja adalah suatu sikap mental yang 

selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 

harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok lebih baik hari ini.  

Menurut Handoko (2008:157) mengemukakan bahwa produktivitas kerja 

individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan individu, yaitu bagaimana 

seseorang melaksanakan pekerjaan atau unjuk kerjanya (job performance) 

dalam mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Kussrianto 1990 ( dalam 

Sutrisno 2009 : 102) mengemukakan bahwa Produktivitas adalah 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per 

satu waktu, peran serta tenaga kerja disini adalah pengguna sumber daya serta 

efisien dan efektif.  

Berdasarkan pendapat diatas, produktivitas kerja yaitu keinginan dan 

kesungguhan sikap mental seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik 

serta berdisiplin untuk mencapai hasil dan prestasi kerja yang maksimal. 
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2.2.6 Indikator Yang Mempengruhi Produktivitas Kerja 

Dengan adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana 

secara efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat diperlukan 

dalam pencapaian tujuanyang sudah ditetapkan. Dan untuk mencapai kinerja 

pegawai  yang baik kemampuan kerja dapat berhubungan dengan pengetahuan 

dan keterampilan. Kemudian  menurut Edy Sutrisno (2011:211) 

mengemukakan indikator yang mempengaruhi Produktivitas Kerja  yaitu 

antara lain:  

1. Kemampuan  

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang 

sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme 

mereka dalam bekerja. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai  

 Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah 

satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang 

menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memfaatkan 

produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. 

3. Semangat Kerja  

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat 

dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

4. Pengembangan Diri  

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan 
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dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, 

pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi 

lebih pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan pekerja untuk 

meningkatkan kemampuan. 

5. Hasil Kerja  

Selalu berusaha untuk meningkatkan hasil kerja lebih baik dari yang telah 

lalu. Hasil kerja  merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukan kualitas 

kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan 

hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi organisasi 

dan dirinya sendiri. 

Menurut Ravianto (1986: 135) Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri 

maupun faktor lain, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap, 

dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan 

sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, manajemen 

dan prestasi. Sedangkan Tiffin dan Cormick dalam Siagian, mengatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat 

disimpulkan menjadi dua golongan, yaitu:   

1. Faktor yang ada pada diri individu, yaitu umur, temperamen, keadaan fisik 

individu, kelemahan dan motivasi. 

2. Faktor yang ada diluar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, 

penerangan, waktu, istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, 

lingkungan sosial, dan keluarga 

Menurut Simanjuntak (2005: 63), ada beberapa indikator yang dapat 
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mempengaruhi produktivitas kerja pegawai, yaitu:   

1. Sikap mental, berupa motivasi kerja, disiplin kerja dan etika kerja. 

2. Pendidikan, pada umumnya orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi 

akan mempunyai wawasan yang lebih luas yang berpengaruh terhadap 

Produktifitas kerja.   

3. Keterampilan, apabila pegawai semakin terampil maka akan lebih mampu 

bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik.  

4. Manajemen, berkaitan dengan sistem yang diterapkan oleh pimpinan untuk 

memimpin serta mengendalikan staf karena manajemen yang tepat dapat 

menimbulkan semangat kerja yang tinggi.  

5. Tingkat penghasilan, dapat menimbulkan semangat bekerja, dan pegawai 

juga dapat memanfaatkan kemampuan yang dia miliki untuk 

meningkatkan Produktifitas kerja.  

6. Gizi dan kesehatan, apabila hal ini dapat terpenuhi maka pegawai akan 

dapat bekerja lebih kuat dan lebih bersemangat. 

7. Jaminan sosial, untuk meningkatkan pengabdian pegawai pada organisasi. 

8. Lingkungan dan iklim kerja, akan menolong pegawai senang bekerja dan 

meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik menuju ke arah peningkatan produktifitas.  

9. Saran Produktifitas, sarana yang digunakan harus baik agar dapat 

menunjang Produktifitas kerja. 

Adapun Menurut Hasibuan (2000:195) mengemukakan bahwa indikator 

yang mempengaruhi produktivitas pegawai adalah tingkat pendidikan, disiplin 

kerja, keterampilan, sikap kerja, motivasi dan lingkungan kerja. Sedangkan, 
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Menurut Pohpal (2008:123) faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja adalah: 

1. Sikap kerja, seperti: kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift work) 

dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu tim.  

2. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam 

manajemen supervise serta keterampilan dalam tehnik industri  

3. Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam 

usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 

meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (Quality 

control circles). 

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya produktivitas kerja diharapkan 

pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, mempunyai kemampuan 

untuk melaksanakan tugas, kemampuan seorang sangat bergantung pada 

keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Hasil 

merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan 

maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Ini merupakan usaha untuk 

lebih baik dari hari kemarin. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan 

melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. Begitu juga 

harapan untuk menjadi lebih pada gilirannya akan sangat berdampak pada 

keinginan pekerja untuk meningkatkan kemampuan.  

Selain itu berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain, 

seperti tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap, dan etika kerja, 

motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan 

kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, manajemen dan prestasi. 
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2.2.7 Cara Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Peningkatan produktivitas kerja pegawai merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan oleh sebuah organisasi. Menurut Siswanto (2001:171) untuk 

meningkatkan produktivitas kerja adalah sebagai berikut:  

1. Perbaikan terus menerus, salah satu upaya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja adalah dengan melakukan perbaikan terus-menerus 

oleh seluruh komponen organisasi.  

2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan, peningkatan produktivitas kerja dapat 

melalui peningklatan hasil kerja semua orang dan segala kompenen 

organisasi.  

3. Pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya manusai merupakan 

unsur yang paling strategik dalam oragnisasi. 

Peningkatan produktivitas kerja mempunyai manfaat bagi pegawai seperti 

yang dikemukakan oleh Hasibuan (2005:87) bahwa lima upaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja yaitu: 

1. Ingat bahwa pegawai menginginkan agar hasil pekerjaanya diperhatikan, 

dihargai dan memuaskan.   

2. Tujuan serta nilai pribadi pegawai harus sesuai dengan tujuan organisasi 

yang bersangkutan.  

3. Pegawai harus memiliki pengaruh yang cukup besar atas pekerjaan 

mereka, bersama-sana dengan kesempatan luas untuk mencapai keterlibatn 

dalam aksi kerja yang paling menarik minat mereka.  

4. Usahakan secara terus-menerus memperbaikai komunikasi dan 

membuatnya lebih efektif.  
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5. Kaitkan kompensasi dengan hasil pekerjaan dan turut sertakan pekerjaan 

dalam keuntungan yang kuantitaf dan yang kualitatif. 

Sondang P. Siagian (2002:10), mengemukakan berbagai upaya yang dapat  

dilakukan untuk meningkatkan produktifitas kerja :  

1. Perbaikan terus menerus. 

Dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja, salah satu implikasinya 

ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan 

secara terus menerus. 

2. Peningkatan mutu hasil pekerjaan  

Berkaitan dengan upaya perbaikan secara terus menerus adalah 

peningkatan mutu hasil kerja oleh semua orang dan segala komponen 

organisasi, dan dalam hal ini peningkatan mutu sumber daya manusia 

adalah hal yang sangat penting.  

3. Pemberdayaan sumber daya manusia. 

Memberdayakan sumber daya manusia yang ada didalam organisasi dapat 

dilakukan dengan memberikan hak-haknya sebagai manusia, seperti 

kebebasan untik memperoleh pekerjaan yang layak, memperoleh imbalan 

yang wajar, memperoleh rasa aman, melibatkan dalam pengambilan 

keputusan, dan lainnya.  

4. Filsafat organisasi. 

Cakupan dalam hal ini seperti memberikan perhatian kepada budaya 

organisasi, karena budaya organisasi merupakan persepsi yang sama 

tentang hakiki kehidupan dalam organisasi. Selain itu, perlunya ketentuan 

formal dan prosedur, seperti standar pekerjaan yang harus dipenuhi, 
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disiplin organisasi, sistem imbalan, serta prosedur penyelesaian pekerjaan. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan produktivitas 

bisa dilakukan dengan meningkatkan semangat kerja, peranan dan fungsi dan 

sumber daya manusia yang khusus serta pemanfaatan teknologi, sehingga 

dengan peningkatan produktivitas kerja ini tujuan organisasi yang telah 

ditentukan dapat dicapai, dan seorang pegawai yang berprestasi dapat  

memperoleh insetif  berupa pemberian, penghargaan ataupun promosi jabatan 

kejenjang yang lebih tinggi. 

 Berdasarkan pendapat diatas, cara meningkatkan produktivitas kerja yaitu 

berkaitan dengan upaya perbaikan secara terus menerus adalah peningkatan 

mutu hasil kerja oleh semua orang dan segala komponen organisasi, dan dalam 

hal ini peningkatan mutu sumber daya manusia adalah hal yang sangat 

penting. Memberdayakan sumber daya manusia yang ada didalam organisasi 

dapat dilakukan dengan memberikan hak-haknya sebagai manusia, seperti 

kebebasan untik memperoleh pekerjaan yang layak, memperoleh imbalan 

yang wajar, memperoleh rasa aman, melibatkan dalam pengambilan 

keputusan, dan lainnya. Cakupan dalam hal ini seperti memberikan perhatian 

kepada budaya organisasi, karena budaya organisasi merupakan persepsi yang 

sama tentang hakiki kehidupan dalam organisasi. 

 Tujuan serta nilai pribadi pegawai harus sesuai dengan tujuan organisasi 

yang bersangkutan. Pegawai harus memiliki pengaruh yang cukup besar atas 

pekerjaan mereka, bersama-sana dengan kesempatan luas untuk mencapai 

keterlibatn dalam aksi kerja yang paling menarik minat mereka. 
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2.2.8 Manfaat Produktivitas Kerja  

Produktivitas ialah suatu kemampuan yang diperoleh seoarng pegawai 

dalam melakukan suatu pekerjaan organisasi yang telah di berikan. Ada 

beberapa manfaat produktivitas kerja menurut Sinungan (2005:45) adalah 

sebagai beikut: 

1. Umpan balik pelaksanaan kerja untu memperbaiki produktivitas kerja 

karyawan. 

2. Evaluasi produktivitas kerja digunakan untuk penyelesaian misalnya: 

pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. 

3. Untuk keputusan-keputusan penetapan, misalnya: promosi, transfer dan 

demosi.  

4. Untuk kebutuhan latihan dan pengembangan. 

5. Untuk perencanaan dan pengembangan karier. 

6. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan proses staffing.  

7. Untuk mengetahui ketidak akuratan informal. 

8. Untuk memberikan kesempatan kerja yang adil. 

Menurut Handoko (2008:199-200) manfaat produktivitas kerja adalah 

sebagai berikut: 

1. Perbaikan prestasi kerja melalui umpan balik pelaksanaan kerja. 

2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi dalam menentukan kenaikan upah 

pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. 

3. Keputusan-keputusan penempatan seperti: promosi, transfer, dan demosi 

yang didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya.  

4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan agar dapat 
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mengembangkan potensi untuk meraih yang baik. 

5. Perencanaan dan pengembangan karier khususnya tentang jalur karier 

yang diteliti. 

Menurut Hasibuan (2005:87) mengemukakan tentang manfaat 

produktivitas kerja yaitu: 

1. Memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada 

perspektif pelanggan,  

2. Menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja yang 

mengesahkan pelanggan, 

3. Memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang 

mempengaruhi pelanggan, dan  

4. Menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota 

organisasi mengenali permasalahan dan peluang untuk melakukan 

perbaikan. 

Berdasarkan rangkaian teori diatas, manfaat produktivitas kerja yaitu 

sebagai evaluasi pengambilan keputusan dan perbaikan prestasi kerja serat 

umpan balik pelaksanaan kerja untuk memperbaiki produktivitas kerja dan 

pengembangan karier.  

2.2.9 Pengaruh Profesionalisme Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja  

Menurut Saini (2003) menyatakan bahwa “Profesionalimse bekerja secara 

sinergi dengan keterampilan kognitif orang-orang berprestasi memiliki 

keduanya. Tanpa kecerdasan emosi, orang tidak akan bisa menggunakan 

kemampuan kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi yang 
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maksimal. Profesionalisme tersebut akan mempengaruhi perilaku tiap individu 

dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada diri orang tersebut, 

termasuk dalam permasalahan kerja. Kemampuan mengatur perasaan dengan 

baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati, ketika menghadapi gejolak 

emosi dari dirimaupun orang lain. Manusia juga harus dapat memecahkan 

suatu masalah,fleksibel dalam situasi dan kondisi yang kerap berubah. Itu 

semua merupakan kemampuan yang seharunya dimiliki oleh setiap sumber 

daya manusia untuk dapat berprestasi dibidang pekerjaannya.”  

Menurut Sukarno (1995) mengemukakan teori tentang hubungan 

profesionalisme terhadap produktivitas kerja yaitu profesionalisme ini sangat 

mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan mulai dari kehidupan 

dalam keluarga, pekerjaan, sampai interaksi dengan lingkungan sosialnya. 

Oleh karena itu kecerdasan emosional berpengaruh juga pada cara seseorang 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan 

keluarga, pekerjaan maupun interaksi dengan lingkungan sosial. 

Menurut Hardjono (2016) menyatakan bahwa “profesionalisme memiliki 

hubungan produktivitas kerja apabila seorang pemimpin selalu memberikan 

dorongan kepada setiap pegawai dalam melaksanakan suatu kegiatan 

organisasi, misalnya pemimpin harus memberikan peluang bagi pegawai 

untuk tanggung jawab dalam aktivitas organisasi yang sudah ditetapkan, 

pemimpin memberikan motivasi terhadap karyawan dalam mengikutsertakan 

pelatihan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan organisasi maka seorang 

pemimpin perlu memenuhi kebutuhan setiap pegawai. 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Menurut Siagian Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan 

tugas sehingga terlaksana mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan 

dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan atau 

masyarakat. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa profesionalisme 

merupakan suatu bentuk kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai 

untuk beradaptasi terhadap kegiatan organisasi agar dapat terlaksana dengan 

tujuan untuk mencapai hasil produktivitas kerja secara efektif dan efesien. 

Menurut  Atmosoeprapto (2005:74) Indikator yang mempengaruhi 

profesinalisme terdiri dari Kompetensi aparatur, Loyalitas, Budaya Organisasi, 

Performansi (performance), dan Akuntabilitas (Accountability). 

Menurut Hasibuan (2000:94)  Produktivitas kerja adalah keinginan dan 

kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta 

berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja maksimal. Menurut Edy Sutrisno 

(2011:211) mengemukakan faktor yang mempengaruhi Produktivitas Kerja  

yaitu antara lain Kemampuan, Meningkatkan hasil yang dicapai, Semangat 

Kerja, Pengembangan Diri, Hasil Kerja. 

Berdasarkam  kerangka  pemikiran  diatas  maka  penulis menggambarkan  

kerangka  pemikiran  sebagai  berikut : 
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Gambar 2.1 

 Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yakni: Terdapat ada pengaruh profesionalisme terhadap 

produktivitas kerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang. Dari hipotesis tersebut, penulis 

mencoba menentukan pengaruh antara variabel Profesionalisme Pegawai  

terhadap Produktivitas Kerja , ditempuh uji hipotesis statistik dengan kriteria:  

 

Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh antara Profesionalisme Pegawai terhadap 

Produktivitas Kerja  pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten 

Subang. 

 

Menurut Edy Sutrisno 

(2011:211) 

Indikator yang 

mempengaruhi 

produktivitas yaitu : 

1. Kemampuan.  

2. Hasil kerja. 

3. Meningkatkan hasil 

yang dicapai. 

4. Semangat kerja. 

5. Pengembangan diri. 

Menurut 

Atmosoeprapto  

(2005:74) 

Indikator 

Profesionalisme:  

1. Kompetensi 

Aparatur  

2. Loyalitas  

3. Budaya Organisasi  

4. Performansi  

5. Akuntabilitas  
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Hα : ρ ≠ 0  Terdapat pengaruh antara Profesionalisme Pegawai terhadap 

Produktivitas Kerja  pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten 

Subang. 
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