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ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI KARYAWAN TENTANG TEAMWORK DAN
MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI

LOYALITAS KARYAWAN PT. PREMIUM LAMPUNG

Oleh

NURUL ANNISA

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya produktivitas kerja yang dipengaruhi
oleh rendahnya persepsi karyawan tentang teamwork dan motivasi kerja karyawan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi karyawan tentang
teamwork dan motivasi kerja, terhadap produktivitas melalui loyalitas karyawan.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post
facto. Populasi berjumlah 144 karyawan dan sampel 106 berdasarkan rumus Slovin
dengan teknik simple random sampling. Variabel yang digunakan pada penelitian ini
terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderator. Untuk variabel
bebasnya yakni persepsi karyawan tentang teamwork (X1) dan motivasi kerja (X2).
Sedangkan variabel terikatnya adalah variabel Produktivitas kerja (Z) dengan
variabel moderator loyalitas karyawan (Y). Pengujian hipotesis dianalisis dengan
analisis jalur (Path Analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh persepsi karyawan tentang
teamwork terhadap loyalitas karyawan. (2) ada pengaruh motivasi kerja terhadap
loyalitas karyawan. (3) ada hubungan persepsi karyawan tentang teamwork dengan
motivasi kerja. (4) ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork terhadap
produktivitas. (5) pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas. (6) ada pengaruh
loyalitas karyawan terhadap produktivitas. (7) ada pengaruh persepsi karyawan
tentang teamwork terhadap produktivitas melalui loyalitas karyawan. (8) ada
pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas melalui loyalitas karyawan. (9) ada
pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork dan motivasi kerja terhadap loyalitas
karyawan. (10) ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork dan motivasi
kerja terhadap produktivitas melalui loyalitas karyawan.

Kata kunci: loyalitas karyawan, motivasi kerja, produktivitas kerja, teamwork.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan akan dihadapkan dengan era persaingan pasar global, dimana

perusahaan harus menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan-perusahaan

lainnya diseluruh dunia. Dengan meningkatnya persaingan yang terjadi, maka

setiap perusahaan harus memiliki strategi yang memungkinkan perusahaan

dapat beradaptasi serta meningkatkan kemampuan bersaingnya secara global.

Untuk dapat menghadapi kompetisi agar bisa bertahan dan berhasil,

perusahaan harus mengelola secara optimal sehingga tujuan dari perusahaan

dapat tercapai. Salah satu bagian perusahaan yang menjadi faktor penentu

tercapainya tujuan yang diharapkan adalah sumber daya manusia, dimana

sumber daya manusia diharapkan bisa menjadi bagian dari organisasi yang

dapat meningkatkan nilai kompetitif organisasi.

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam sebuah organisasi

karena segala aktivitas dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa

adanya peran sumber daya manusia di dalamnya (Purnama, 2012: 36).

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting bahkan

tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun

perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia di dalam perusahaan
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merupakan penggerak, pengelola, pengatur, dan penyeimbang. Tanpa ada

peran dari sumber daya manusia, organisasi perusahaan tidak dapat berjalan

dengan efektif. Sumber daya manusia selalu berperan aktif dan dominan

dalam setiap kegiatan perusahaan karena manusia menjadi perencana, pelaku,

dan penentu terwujudnya tujuan perusahaan. Ketika hasil kinerja karyawan

terus membaik, otomatis perusahaan akan semakin berkembang menjadi

perusahaan yang lebih unggul dari waktu ke waktu.

Tujuan awal suatu perusahaan adalah meraih keberhasilan yang berdampak
pada kemajuan suatu perusahaan. Salah satu ukuran keberhasilan kinerja
individu, organisasi atau perusahaan terletak pada produktivitasnya. Apabila
tingkat produktivitasnya tinggi atau bertambah, maka suatu organisasi atau
perusahaan tersebut bisa dikatakan berhasil. Namun apabila tingkat
produktivitasnya lebih rendah dari standar atau menurun, bisa dinyatakan
tidak atau kurang berhasil (Wibowo, 2007: 109).

Organisasi yang mampu bersaing dan dapat bertahan dalam gelombang
perubahan yang sedang melanda dunia adalah organisasi yang memiliki
tingkat produktivitas yang tinggi. Organisasi yang dianggap prima adalah
organisasi yang mampu menciptakan mekanisme untuk meningkatkan nilai
tambah dari seluruh aset, potensi dan sumber daya organisasi. Sebaliknya
organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah
secara perlahan ataupun cepat akan kalah dalam arena pertandingan usaha dan
akhirnya akan runtuh tidak berdaya (Lynch dan kordis  dalam Mulyadi, 2003:
234).

Perusahaan atau suatu wirausahawan yang sukses harus memiliki kemampuan
dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas, apabila produktivitasnya
tinggi, dan untuk mencapai produktivitas yang tinggi sumber daya manusia
harus mampu bekerja atau mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai
ekonomis. Menaikan produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio
produktivitas dengan menghasilkan lebih banyak keluaran atau output yang
lebih baik dengan tingkat masukan sumber daya tertentu (Blocher, 2007: 3).
Dan dalam pencapaian produktivitas yang tinggi perlulah usaha – usaha dan
perlu memperhatikan berapa hal - hal sehingga mendapatkan hasil yang
optimal.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan di PT. Premium Lampung, diperoleh data

jumlah karyawan dan data mengenai perkembangan tingkat produktivitas

kerja karyawan. Berikut disajikan data mengenai jumlah karyawan PT.

Premium Lampung.

Tabel 1. Jumlah Karyawan Pada PT. Premium Lampung Tahun 2015

No Posisi Jumlah

1 DOU/MOU 1
2 KOU/Head 6
3 Koordinator 8
4 Staff 68
5 Pramuniaga 19
6 Supervisor/Ass. 18
7 Sales Force 144

Total 264
Sumber: Kepala Bagian HRD & GA PT. Premium Lampung

Karyawan merupakan bagian terpenting perusahaan yang berperan

menentukan tinggi atau rendahnya penjualan yang dihasilkan perusahaan.

Maka perusahaan dituntut untuk terus menjaga kinerja karyawan demi

tercapainya tujuan perusahaan. Salah satu tujuan PT. Premium Lampung yaitu

tercapainya target penjualan produk perusahaan. Target penjualan merupakan

hal yang berhubungan dengan produktivitas perusahaan, yang secara tidak

langsung berhubungan juga dengan produktivitas kerja karyawan. Menurut

Umar (2005: 9) Jika target penjualan terealisasi dengan baik, dapat dikatakan

produktivitas perusahaan baik begitupula sebaliknya.

Rumus untuk menghitung produktivitas karyawan menurut Umar (2005: 9)

adalah sebagai berikut:
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Target produktivitas kerja karyawan PT. Premium Lampung dapat dihitung

sebagai berikut:

Produktivitas = =

=
. . .

= Rp 21.052.632/ bulan

Untuk mengetahui besarnya jumlah penjualan dan tingkat produktivitas kerja

karyawan PT. Premium Lampung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Penjualan dan Tingkat Produktivitas Kerja Karyawan
PT. Premium Lampung Tahun 2015

Bulan Target
Penjualan

(000)

Realisasi
Penjualan

(000)

Jumlah
Karyawan

Bagian
Sales

Target
Produktivitas

kerja
perbulan

(Rp/orang)

Produktivitas
kerja

perbulan
(Rp/orang)

Persentase
Produk-
tivitas

Perusahaan

Jan 2.400.000 2.458.846 114 21.052.632 21.568.825 102%
Feb 2.400.000 2.260.104 114 21.052.632 19.825.474 94%
Mar 2.400.000 1.799.756 114 21.052.632 15.787.333 75%
Apr 2.400.000 2.228.599 114 21.052.632 19.549.114 93%
Mei 2.400.000 2.071.359 114 21.052.632 18.169.816 86%
Jun 2.400.000 1.926.799 114 21.052.632 16.901.746 80%

Sumber: Kepala Bagian HRD & GA PT. Premium Lampung

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa jumlah realisasi penjualan selama bulan

Januari hingga Juni belum mencapai target yang diharapkan. Trend ini

merupakan masalah bagi PT. Premium Lampung selaku perusahaan besar

yang bergerak dalam bidang penjualan barang elektronic dan furniture, karena

dengan terpenuhinya target produktivitas kerja adalah salah satu keberhasilan

yang diharapkan perusahaan, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap

masalah yang terjadi.

Produktivitas =
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Tabel 3. Hasil Wawancara Terhadap 20 Karyawan PT. Premium
Lampung Mengenai Persepsi Karyawan Tentang Teamwork

No Keterangan
Tanggapan

Tinggi Sedang Rendah
Persepsi Tentang Teamwork
1 Hubungan kerja antar seluruh

karyawan di perusahaan terjalin
harmonis.

4 7 9

2 Kerja sama antar karyawan dalam
menyelesaikan pekerjaan.

6 6 8

3 Komunikasi yang baik antar
karyawan.

5 6 9

4 Kepedulian antar sesama karyawan. 3 6 11
5 Kepercayaan antar sesama karyawan

dalam tim.
3 5 12

Jumlah 21 30 49
Persentase 21% 30% 49%

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 karyawan di PT. Premium Lampung,

mengenai beberapa indikator teamwork, data yang disajikan pada Tabel 3

menunjukkan keanekaragaman hasil yang didapat. Tentang persepsi karyawan

mengenai teamwork sebanyak 21% menyatakan aplikasi teamwork di

perusahaan termasuk tinggi, sebanyak 30% menyatakan sedang, dan 49%

menyatakan rendah.

Team work merupakan kumpulan seseorang yang bekerja sama saling mengisi

antara satu orang dengan orang lain, atau satu kelompok dengan kelompok

lain untuk menghasilkan produk atau layanan yang diharapkan. Perusahaan

dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan proses operasional usaha mereka

melalui team work. Semakin tinggi kekuatan teamwork akan berpengaruh

terhadap tingginya tingkat produktivitas.
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Tabel 4. Hasil Wawancara Terhadap 20 Karyawan PT. Premium
Lampung Tentang Motivasi Kerja

No Keterangan
Tanggapan

Tinggi Sedang Rendah
Motivasi Kerja
1 Semangat dalam mencapai target

penjualan
6 7 7

2 Keinginan karyawan untuk lebih
unggul.

5 6 9

3 Semangat karyawan untuk
berkompetisi.

4 6 10

4 Karyawan bekerja dalam kondisi
kerja yang menyenangkan.

5 7 8

5 Karyawan selalu berkeinginan
menyelesaikan tugas dengan sebaik-
baiknya.

5 9 6

Jumlah 25 35 40
Persentase 25% 35% 40%

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 karyawan di PT. Premium Lampung,

mengenai beberapa indikator motivasi kerja, data yang disajikan pada Tabel 4

menunjukkan keanekaragaman hasil yang didapat. Motivasi kerja karyawan

diperoleh, sebanyak 25% menyatakan tingkat motivasi kerja tinggi, sebanyak

35% menyatakan sedang, dan 40% menyatakan rendah.

Rendahnya motivasi kerja yang dimiliki karyawan menjadi salah satu masalah

yang harus diteliti. Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2006: 146) motivasi

memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan,

meningkatkan loyalitas, dan kreativitas karyawan. Semakin tinggi motivasi

kerja karyawan akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat produktivitas

kerja.

Disajikan juga data tingkat absensi karyawan PT. Premium Lampung selama

bulan Mei tahun 2015.
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Tabel 5. Tingkat Absensi Karyawan PT. Premium Bulan Mei 2015
Bagian Jumlah

Karyawan
Hari
Kerja

Jumlah
Hari
Kerja

Jumlah
Kehadiran

Jumlah
Hari

Absen
Dept. HRD & GA 6 28 168 160 8
Dept. Accounting 5 28 140 131 9
Dept. Marketing 3 28 84 72 12
Dept. Kredit 10 28 280 261 19
Divisi Gudang 8 28 224 192 32
Divisi Showroom 14 28 392 344 48
Divisi A/R 8 28 224 204 20
Divisi Collector 23 28 644 547 97
Total 2156 245
Absensi Rate 11,37%

Sumber: Kepala Bagian HRD & GA PT. Premium Lampung

Berdasarkan tabel di atas tingkat absensi karyawan cukup tinggi yaitu sebesar

11,37% dari jumlah hari kerja karyawan. Menurut Poerwopoespito (2004:

214), loyalitas kepada pekerjaan tercemin pada sikap karyawan yang

mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, melaksanakan tugas

dengan bertanggung jawab, disiplin, serta jujur dalam bekerja.

Tingginya tingkat absensi menunjukkan kurangnya displin kerja  karyawan

yang berarti rendahnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Kartono

(Dewi & Endang, 2010: 61) mengemukakan bahwa rendahnya loyalitas

mengakibatkan terjadinya pemogokan, kemangkiran, sabotase, absensi yang

tinggi, produktivitas rendah dan turnover.

Secara langsung rendahnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga

mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Persepsi Karyawan Tentang
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Teamwork dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui

Loyalitas Karyawan PT. Premium Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Belum tercapainya target penjualan perusahaan.

2. Tingkat produktivitas kerja karyawan belum mencapai target yang

diharapkan.

3. Masih rendahnya motivasi karyawan dalam bekerja untuk mencapai target

penjualan perusahaan.

4. Tingginya tingkat absensi karyawan.

5. Rendahnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam

penelitian ini adalah mengkaji tentang “Pengaruh Persepsi Karyawan Tentang

Teamwork (X1) dan Motivasi Kerja (X2) Terhadap Produktivitas Kerja (Z)

Melalui Loyalitas Karyawan (Y) PT. Premium Lampung”.
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) terhadap

loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung?

2. Apakah ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap loyalitas (Y) karyawan

PT. Premium Lampung?

3. Apakah ada hubungan persepsi karyawan tentang teamwork (X1) dengan

motivasi kerja (X2) karyawan PT. Premium Lampung?

4. Apakah ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) terhadap

produktivitas kerja (Z) karyawan PT. Premium Lampung?

5. Apakah ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Z)

karyawan PT. Premium Lampung?

6. Apakah ada pengaruh loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja (Z)

karyawan PT. Premium Lampung?

7. Apakah ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) terhadap

produktivitas kerja (Z) melalui loyalitas (Y) karyawan PT. Premium

Lampung?

8. Apakah ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Z)

melalui loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung?

9. Apakah ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) dan

motivasi kerja (X2) terhadap loyalitas (Y) karyawan PT. Premium

Lampung?
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10. Apakah ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) dan

motivasi kerja (X2) melalui loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja (Z)

karyawan PT. Premium Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)

terhadap loyalitas (Y)  karyawan PT. Premium Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap loyalitas (Y)

karyawan PT. Premium Lampung.

3. Untuk mengetahui hubungan persepsi karyawan tentang teamwork (X1)

dengan motivasi kerja (X2) karyawan PT. Premium Lampung.

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)

terhadap produktivitas kerja (Z) karyawan PT. Premium Lampung.

5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas

kerja (Z) karyawan PT. Premium Lampung.

6. Untuk mengetahui pengaruh loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja (Z)

karyawan PT. Premium Lampung.

7. Untuk mengetahui pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)

terhadap produktivitas kerja (Z) melalui loyalitas (Y) karyawan PT.

Premium Lampung.

8. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas

kerja (Z) melalui loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung.
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9. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang teamwork (X1)  dan motivasi

kerja (X2)  terhadap loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung.

10. Untuk mengetahui pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)

dan motivasi kerja (X2) melalui loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja

(Z) karyawan PT. Premium Lampung.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Menyajikan suatu wawasan mengenai kerja sama tim dan motivasi

karyawan dalam meningkatkan produktivitas karyawan pada

perusahaan dan membandingkannya dengan teori-teori yang berkaitan

dengan motivasi dan produktivitas kerja karyawan.

b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan

mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

dasar pertimbangan dalam usaha perbaikan perusahaan pada umumnya

serta diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan

produktivitas kerja karyawan dengan mempertimbangkan kerja sama

tim dan motivasi kerja.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan proses pembelajaran yang diharapkan dapat
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menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan serta

mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah, terutama

dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat yang ada

kaitannya dengan ilmu yang di dapat didalam perkuliahan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

informasi dan masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan sumber daya manusia.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah karyawan bagian sales PT. Premium

Lampung.

2. Objek Penelitian

Persepsi karyawan tentang teamwork, motivasi kerja, produktivitas, dan

loyalitas karyawan.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian berada di PT. Premium Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015.

5. Disiplin Ilmu

Disiplin ilmu dalam penelitian ini adalah manajemen sumber daya

manusia.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur (Hasibuan,

2007: 2). Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan

urutan dari fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan. Manajemen

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

“Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

pengawasan, dengan memanfaatkan  baik ilmu maupun seni untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Salam, 2004: 11).

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa esensi dari manajemen adalah

ilmu yang mengatur suatu kegiatan bekerja yang dilakukan oleh satu

orang atau lebih guna mencapai tujuan. Melalui manajemen yang baik

maka kegiatan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikelola

dengan baik.
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Malayu S.P. Hasibuan, (2007: 6) berpendapat bahwa “Manajemen

Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu

terwujudnya tujuan perusahaan dan masyarakat”. Sedangkan menurut

Simamora (2006: 3), manajemen sumber daya manusia (human resources

management) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian,

pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau

kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia itu merupakan

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya manusia di

dalam suatu organisasi yang dapat digunakan secara efektif dalam

mencapai berbagai tujuan.

Menurut Handoko (2004: 4) bahwa manajemen sumberdaya manusia

adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan

manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Menurut Manulang (2004: 6) bahwa manajemen sumberdaya manusia

adalah seni dan ilmu kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi

dapat direalisir secara berdayaguna dan berhasil guna dan adanya

kegairahan dari para tenaga kerja.

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2002:

106) adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan
Fungsi pengadaan adalah untuk memperoleh jumlah dan jenis
karyawan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini
terutama menyangkut tentang penentuan kebutuhan tenaga kerja dan
penarikannya, seleksi dan penempatannya. Menentukan kebutuhan
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tenaga kerja menyangkut baik mutu maupun jumlah tenaga kerjanya,
sedangkan seleksi dan penempatan menyangkut masalah bagaimana
memilih dan menarik tenaga kerja, pembahasan formulir lamaran, test
psikologi dan wawancara.

b. Pengembangan
Fungsi pengembangan dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan
melalui training yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas
dengan baik. Kegiatan ini penting karena perkembangan teknologi dan
makin kompleksnya tugas-tugas manajer.

c. Kompensasi
Fungsi kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian penghargaan
yang adil dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan
mereka untuk mencapai tujuan organisasi.

d. Integrasi
Fungsi integrasi menyangkut kemajuan individu dengan keinginan
organisasi dan masyarakat. Dengan demikian, kita perlu menahan
perasaan dan sikap karyawan untuk dipertimbangkan dalam
pembuatan kebijaksanaan organisasi.

e. Pemeliharaan
Fungsi pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatakan
kondisi yang telah ada. Fungsi ini mengharuskannya dilaksanakan
keempat fungsi lainnya secara terus menerus. Fungsi ini perhatiannya
dititikberatkan pada pemeliharaan kondisi fisik para karyawan
(kesehatan dan keamanan), dan pemeliharaan sikap yang
menyenangkan (program pelayanan karyawan).

f. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen personalia yang terpenting
dan kunci terwujudnya tujuan, karena tujuan tanpa disiplin yang baik
sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah
keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan dan
norma sosial.

g. Pemberhentian
Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu
perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan,
keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-
sebab lainnya.

2. Teamwork

Teamwork merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok
orang yang mempunyai suatu tujuan yang tergabung dalam satu organisasi.
Teamwork dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi di dalam dan di
antara bagian-bagian perusahaan. Biasanya teamwork beranggotakan orang-
orang yang memiliki perbedaan keahlian sehingga dijadikan kekuatan dalam
mencapai tujuan perusahaan (Irawati, 2007: 128).
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Kerjasama tim atau teamwork didefinisikan oleh Scarnati (2001: 49)

sebagai proses yang memungkinkan orang biasa untuk mencapai hasil

yang luar biasa. Sedangkan Menurut Hassan Sadily (2006: 67) teamwork

adalah kerjasama sekelompok. Teamwork adalah gotong royong,

kerjasama. Pada esensinya teamwork adalah suatu kerjasama sekelompok

orang dalam menunaikan responsibilitasnya membuat keputusan bagi

kepentingan organisasi. Demikian dapatlah dirumuskan,sebuah “team”

adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan

tujuan yang sama dan mau mengesampingkan otonomi individualnya

sejauh dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Stephen dan Timothy (2008: 136) menyatakan teamwork adalah
kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih
tinggi daripada jumlah masukan individual. Teamwork menghasilkan
sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Hal ini memiliki
pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik
daripada kinerja per individu di suatu organisasi ataupun suatu
perusahaan.

Teori yang dikemukakan oleh Stephen dan Timothy senada dengan teori

tim yang efektif yang dikemukakan oleh Smither, Houston, McIntire.

Manurut Smither, Houston, McIntire (2002: 93), tim yang efektif adalah

sebuah tim yang memungkinkan anggotanya untuk bisa menghasilkan

penyelesaian tugas yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hasil

kerja perorangan karena hasil kerjanya merupakan hasil dari kontribusi

anggota-anggota tim secara bersama-sama.
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Mangkuprawira (2009: 59) menyatakan bahwa kerja tim terdiri dari

sekumpulan karyawan yang dikoordinasi oleh ketua tim dan atau seorang

manajer. Pada umumnya kerja tim dibentuk sebagai suatu kebutuhan

organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan kerja tim

diharapkan fungsi kontrol akan berjalan lebih efektif dan efisien. Konflik-

konflik atau deviasi kerja bisa ditekan seminim mungkin dengan

kepemimpinan yang kuat dari seorang manajer. Mekanisme hubungan

sesama mitra kerja pun dapat berjalan intensif. Keberhasilan tim

merupakan akumulasi dari proses dan prestasi kerja setiap karyawan. Hal

ini merupakan tugas dan hasil kolektif dalam suatu sistem kerja yang

sinergis. Semakin tinggi kekuatan sinergitas diantara karyawan dan

manajer semakin tinggi kekuatan sebuah tim.

Menurut Hariandja (2006: 126) ada 3 (tiga) tipe tim, yaitu:

1. Problem solving team
Sebuah tim yang dibentuk untuk mengatasi berbagai masalah yang
muncul dalam upaya memperbaiki produktivitas. Pada dasarnya,
kegiatan tim ini adalah mengidentifikasikan berbagai masalah,
mendiskusikan bagaimana memecahkan masalah tersebut dan
melakukan tindakan untuk memperbaiki. Anggota tim biasanya
berasal dari satu departemen yang beranggotakan kurang lebih
sepuluh orang yang melakukan pertemuan rutin setiap minggu.

2. Self managed team
Sebuah tim yang dimaksudkan untuk memperbaiki produktivitas
dengan memberikan kewenangan pada kelompok untuk mengatur
kerja mereka, misalnya menjadwal kerja, menentukan metode kerja,
mengawasi anggota, memberi reward dan hukuman bagi anggota dan
merekrut anggota. Keanggotaan ini biasanya berasal dari satu
departemen yang melakukan tugas yang sama.

3. Cross functional team
Sebuah tim yang ditujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus,
misalnya pengembangan produk baru atau perencanaan dan perubahan
sistem kompensasi. Anggota tim ini berasal dari berbagai departemen
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yang memiliki keahlian dan orientasi yang berbeda yang bekerjasama
untuk mencapai suatu tujuan.

Sopiah (2008: 97) menyatakan bahwa, Ada 6 (enam) karakteristik tim
yang sukses yaitu: 1) mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama, 2)
menegakkan tujuan spesifik, 3) kepemimpinan dan struktur, 4)
menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab, 5) evaluasi kinerja
dan sistem ganjaran yang benar, dan 6) mengembangkan kepercayaan
timbal balik.

West (2002: 196) merinci ada 4 (empat) kekuatan dalam membangun tim

yang efektif, yaitu:

1. Kelompok hendaknya mempunyai tugas-tugas yang menarik secara
intrinsik agar berhasil. Anggota tim akan bekerja lebih keras jika tugas-
tugas yang harus dikerjakannya secara intrinsik menarik minat,
memotivasi, menantang, dan menyenangkan.

2. Individu seharusnya merasa dirinya penting bagi nasib kelompok. Satu
hal yang akan menjadikan anggota tim bahwa kerjanya sangat penting
bagi kelangsungan nasib kelompoknya adalah melalui penggunaan
teknik penjelasan peran (role clarification) dan negosiasi (negotiation).

3. Kontribusi individual seharusnya sangat diperlukan, unik, dan teruji.
Dampak keengganan sosial sangat berkurang pada anggota tim yang
merasa kerja mereka bermanfaat bagi keberhasilan tim secara
menyeluruh.

Amirullah (2015: 164) menyatakan manfaat tim bagi individu dan tim
bagi organisasi, yaitu:
a) Manfaat tim bagi individu

1. Pekerjaan lebih bervariasi
2. Lebih banyak kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti

keputusan yang benar
3. Meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru

b) Manfaat tim bagi organisasi
1. Meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil
2. Meningkatkan produktivitas tim kerja
3. Lebih fleksibel dalam operasional kerja
4. Meningkatkan rasa tanggungjawab

Indikator untuk mengukur variabel teamwork menurut Dewi (2007: 46)

adalah; mau bekerja sama (cooperative), mengungkapkan harapan yang
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positif, menghargai masukan, memberikan dorongan, dan membangun

semangat kelompok.

3. Motivasi Kerja

Istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan

atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara

mengarahkan daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang

ditentukan (Malayu S.P Hasibuan, 2006: 141). Pada dasarnya seorang

bekerja karena keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan

keinginan pada diri seseorang dengan orang yang lain berbeda sehingga

perilaku manusia cenderung beragam di dalam bekerja.

Hasibuan (2006: 141) juga berpendapat bahwa motif adalah suatu
perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan kerja seseoarang.
Perbedaan pengertian keinginan dan kebutuhan adalah keinginan dari
setiap orang berbeda karena dipengaruhi oleh selera, latar belakang dan
lingkungannya, sedangkan kebuthan dari setiap orang adalah sama.
Misalnya semua orang butuh makan, tetapi jenis makanan yang
diinginkan (want) tidak selalu sama tergantung pada selera masing-
masing individu. Hal inilah yang menyulitkan manajer untuk memberikan
alat motivasi yang tepat bagi setiap individu bawahannya.

Motivasi atau motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif atau

hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan

dorongan kerja As’ad (2000: 45). Motivasi dapat pula diartikan faktor

yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan

motif adalah tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak

atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia

bertindak.
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Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja, adanya

kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas kerja mengandung unsur suatu

kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk

memenuhi kebutuhannya As’ad (2000: 46). Motivasi yang ada di dalam

dunia kerja biasanya disebut dengan motivasi kerja.

Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan

lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga.

Keberhasilan dan kegagalan pendidikan memang sering dikaitkan dengan

motivasi kerja guru. Pada dasarnya manusia selalu menginginkan hal

yang baik-baik saja, sehingga daya pendorong atau penggerak yang

memotivasi semangat kerjanya tergantung dari harapan yang akan

diperoleh mendatang jika harapan itu menjadi kenyataan maka seseorang

akan cenderung meningkatkan motivasi kerjanya.

Motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis menurut Malayu S. P
Hasibuan (2006: 150), yaitu:
1) Motivasi positif (insentif positif), manajer memotivasi bawahan

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik.
Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat,
karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik
saja.

2) Motivasi negatif (insentif negatif), manajer memotivasi bawahan
dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjannya
kurang baik (prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif ini
semangat kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat,
karena takut dihukum.

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakan atau

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai
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tujuan tertentu (Ngalim Purwanto, 2006: 73). Sedangkan tujuan motivasi

dalam Malayu S. P. Hasibuan (2006: 146) mengungkapkan bahwa:

1) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.
2) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
3) Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan.
4) Meningkatkan kedisiplinan absensi karyawan.
5) Mengefektifkan pengadaan karyawan.
6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
7) Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan.
8) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.
9) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya.
10) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

Motivasi merupakan proses psikologi dalam diri seseorang dan sangat

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, faktor ini dapat muncul

dari dalam diri (intrinsik) maupun dari luar diri (ekstrinsik).

Menurut Wahjosumidjo (2001: 42), faktor yang mempengaruhi motivasi
meliputi faktor internal yang bersumber dari dalam individu dan faktor
eksternal yang bersumber dari luar individu. Faktor internal seperti sikap
terhadap pekerjaan, bakat, minat, kepuasan, pengalaman, dan lain-lain
serta faktor dari luar individu yang bersangkutan seperti pengawasan, gaji,
lingkungan kerja, kepemimpinan.

Sedangkan menurut Hamzah B.Uno (2008: 112) seorang yang memiliki

motivasi kerja akan tampak melalui:

1) Tanggung jawab dalam melakukan kerja, meliputi:
a) Kerja keras
b) Tanggung jawab
c) Pencapaian tujuan
d) Menyatu dengan tugas

2) Prestasi yang dicapainya, meliputi:
a) Dorongan untuk sukses
b) Umpan balik
c) Unggul

3) Pengembangan diri, meliputi:
a) Peningkatan keterampilan
b) Dorongan untuk maju
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4) Kemandirian dalam bertindak, meliputi:
a) Mandiri dalam bekerja
b) Suka pada tantangan

Berdasarkan beberapa teori pokok di atas dapat dirumuskan motivasi

kerja merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan

mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan pada upaya-

upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator bagi motivasi kerja menurut Edwin B. Flippo dalam Malayu S.P
Hasibuan (2003: 163) adalah sebagai berikut:

1. Upah yang layak
2. Kesempatan untuk maju
3. Promosi
4. Pengakuan sebagai individu
5. Keamanan
6. Tempat kerja yang baik
7. Penerimaan oleh kelompok
8. Perlakuan yang wajar
9. Pengakuan atas prestasi

Motivasi merupakan bagian dari fungsi operasional manajemen yaitu

integrasi,  motivasi sangat dibutuhkan di setiap perusahaan baik swasta

maupun pemerintah, karena dengan adanya motivasi yang diberikan

perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja karyawan.

4. Produktivitas

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil dari suatu pekerjaan

karyawan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Hal ini sesuai

dengan pendapat Sondang P. Siagian (2008: 75) bahwa “produktivitas

adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari

sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang
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optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal”. Sedangkan menurut

Parmiti (2000: 202) menyatakan secara umum produktivitas adalah

menunjuk pada rasio output terhadap input mencangkup biaya produksi

dan biaya peralatan, sedangkan output bisa terdiri dari penjualan,

pendapat dan kerusakan.

Menurut Nasution (2002: 203), produktivitas merupakan rasio antara hasil

kegiatan (output) dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan

hasil (input). Dimana peningkatan produktivitas akan meningkatkan

pendapatan karyawan yang akan menambah daya beli masyarakat.

Sedangkan menurut Umar (2005: 9) secara umum, pengertian

produktivitas adalah: “Perbandingan antara hasil (output) dengan

keseluruhan sumberdaya yang digunakan (input).”

Operasional Perusahaan menggunakan pengukuran produktivitas sebagai alat

manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi.

Rumus untuk mengukur produktivitas (Sinungan, 2008: 23) adalah :

Produktivitas (P) =
Berdasarkan pendapat di atas, produktivitas kerja adalah perbandingan

antara hasil pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah

dikerjakan. Hasil yang dimaksud adalah dalam bentuk barang dan jasa.

Produktivitas memiliki tujuan untuk menciptakan barang-barang dan jasa-

jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang tersedia.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan
dikemukakan oleh Pandji Anoraga (2014: 210) diantaranya pekerjaan
yang baik, upah yang baik, kemampuan dan perlindungan dalam
pekerjaan, etos kerja dan lingkungan kerja, sarana kerja yang baik,
promosi dan perkembangan diri sejalan dengan perusahaan, merasa
terlibat dalam kegiatan organisasi, pengertian dan simpati atas persoalan-
persoalan pribadi, kesetiaan pimpinan pada diri karyawan, dan disiplin
kerja yang keras.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut

Simanjutak (2001: 39) yaitu:

1. Kualitas dan Kemampuan fisik karyawan
Kualitas dan kemampuan fisik kerja karyawan dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan, pelatiahan, tingkat kemampuan tentang pekerjaan
yang ditekuni, mental karyawan, dan kemampuan fisik yang dimiliki
karyawan.

2. Sarana Pendukung
Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan; alat; media. Kesimpulannya sarana merupakan
fasilitas yang dipakai secara langsung atau yang utama. Sarana
pendukung dalam penelitian ini adalah besarnya gaji, intensif, bonus,
fasilitas yang diberikan perusahaan, asuransi, peralatan kerja, dan
teknologi.

3. Prasarana
Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
Kesimpulannya fasilitas penunjang atau pendukung dari sarana
tersebut. dalam penelitian ini prasarana tersebut adalah pemimpin dan
pihak manajemen, peraturan perusahaan, kebijakan yang telah
ditetapkan.

5. Loyalitas

Menurut Poerwadarminta (2002: 609) loyalitas dapat diartikan dengan

kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan

kepada seseorang atau lembaga, yang didalamnya terdapat rasa cinta dan
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tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang

terbaik.

Steers & Porter dalam Nitisemito (2002: 177) berpendapat bahwa:
Pertama, loyalitas kepada perusahaan sebagai sikap, yaitu sejauh mana
seseorang karyawan mengidentifikasikan tempat kerjanya yang
ditunjukan dengan keinginan untuk bekerja dan berusaha sebaik-baiknya
dan kedua, loyalitas terhadap perusahaan sebagai perilaku, yaitu proses
dimana seseorang karyawan mengambil keputusan pasti untuk tidak
keluar dari perusahaan apabila tidak membuat kesalahan yang ekstrim.

Banyak hal yang menyebabkan seorang karyawan tidak loyal pada

perusahaan, diantaranya ketidaksanggupan perusahaan menjaga

kenyamanan kerja dan tidak adanya transparansi. Menurut Budi Widjaja

Soetjipto yang dikutip oleh Gouzali Saydam (2000: 395) menyatakan

bahwa berbagai sebab rendahnya loyalitas karyawan, antara lain sebagai

berikut :

1. Rendahnya motivasi kerja karyawan
2. Struktur organisasi kurang jelas
3. Rancangan pekerjaan kurang baik
4. Rendahnya kualitas manajemen
5. Rendahnya kemampuan kerja atasan
6. Kurang terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir
7. Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenangan bekerja
8. Waktu kerja yang kurang fleksibel

Aspek-aspek loyalitas kerja yang terdapat pada individu dikemukakan

oleh Siswanto dalam Nitisemito (2002: 167) yang menitik beratkan pada

pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan antara lain:

a) Taat pada peraturan
Karyawan mempunyai tekat dan kesanggupan untuk menaati segala
peraturan, perintah dari perusahaan dan tidak melanggar larangan
yang telah ditentukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
Peningkatan ketaatan tenaga kerja merupakan priorotas utama dalam
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pembinaan tenaga kerja dalam rangka peningkatan loyalitas kerja
pada perusahaan.

b) Tanggung jawab
Karakteristik pekerjaan dan prioritas tugasnya mempunyai
konsekuensi yang dibebankan karyawan. Kesanggupan karyawan
dalam melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan kesadaran
setian resiko melaksanakan tugas akan memberikan pengertian
tentang keberanian dan kesediaan menanggung rasa tanggung jawab
ini akan melahirkan loyalitas kerja. Dengan kata lain bahwa karyawan
yuang mempunyai loyalitas yang tinggi maka karyawan tersebut
mempunyai tanggung jawab yang lebih baik.

c) Sikap kerja
Sikap mempunyai sisi mental yang mempengaruhi individu dalam
memberikan reaksi terhadap stimulus mengenai dirinya diperoleh dari
pengalaman dapat merespon stimulus tidaklah sama. Ada yang
merespon secara positif dan ada yang merespon secara negatif.

Menurut Pambudi faktor-faktor yang menjadi tolok ukur sumber daya

manusia yang mempunyai loyalitas atau komitmen (Utomo, 2002: 97),

yaitu:

a. Karyawan tersebut berada di perusahaan tertentu;
b. Karyawan tersebut mengenal seluk beluk bisnis perusahaannya

maupun para pelanggannya dengan baik.
c. Karyawan tersebut turut berperan dalam mempertahankan hubungan

dengan pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaannya;
d. Karyawan tersebut merupakan aset tak berwujud yang tidak dapat

ditiru oleh para pesaing;
e. Karyawan tersebut mempromosikan perusahaannya, baik dari sudut

produk, layanan, sebagai tempat kerja yang ideal maupun keunggulan
kinerja dan masa depan yang lebih baik.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel loyalitas
karyawan sebagaimana dikemukakan Saydam (2000: 484), yaitu:
1. Ketaatan

Ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala
peraturan yang belaku

2. Bertanggung jawab
Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik,
tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang
dibuat atau tindakan yang dilakukan.

3. Pengabdian
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Pengabdian yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas
kepada perusahaan.

4. Kejujuran
kejujuran adalah keselarasan antara yang terucap atau perbuatan
dengan kenyataan.

6. Penelitian yang Relevan

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan

dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Oleh karena itu pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang

ada kaitannya dengan pokok masalah ini, antara lain:

Tabel 6. Hasil Penelitian yang Relevan
Nama Judul Skripsi Kesimpulan

Sulistyono Adi
Wibowo
(2007)

Pengaruh Loyalitas
Kerja, Pelatihan Kerja
Dan Pemberian Insentif
Terhadap Peningkatan
Produktivitas Kerja
Karyawan Bagian
Produksi PT. Djitoe
Indonesian Tobacco
Surakarta

Ada pengaruh loyalitas
kerja peningkatan
produktivitas kerja
karyawan bagian produksi
PT. Djitoe Indonesian
Tobacco Surakarta dengan
Fhitung>Ftabel yaitu 2,909
> 0,005

Mayang
Kusuma
Dewi (2011)

Pengaruh motivasi
terhadap produktivitas
kerja karyawan bagian
produksi pada PT.
Konverta Mitra Abadi
di Lampung Selatan

Ada Pengaruh motivasi
terhadap produktivitas
kerja karyawan PT
Konverta Mitra Abadi
dengan diperoleh
Fhitung> Ftabel yaitu
sebesar 7,331 > 2,010

Sriyono dan
Farida Lestari
(2013)

Pengaruh Teamwork,
Kepuasan Kerja, Dan
Loyalitas Terhadap
Produktivitas Pada
Perusahaan Jasa PT.
Sekar Bumi Tbk

Ada pengaruh teamwork,
terhadap produktivitas
pada perusahaan jasa
dengan
diperoleh Fhitung > Ftabel
yaitu 0.658 > 0.1555
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Tabel 6. Lanjutan
Agus Taufiq
Hidayat
(2014)

Hubungan Disiplin Dan
Motivasi Dengan Kerjasama
Team

Terdapat hubungan
yang positif antara
motivasi dengan
kerjasama tim dengan
nilai t hitung(3.649) >
nilai t tabel (2.021).

Rika Amilia
(2015)

Pengaruh Lingkungan Kerja
Dan Motivasi Terhadap
Produktivitas Kerja
Karyawan (Studi Pada PT.
Telkom (Persero) Kantor
Divisi Akses Kedaton Bandar
Lampung)

Motivasi berpengaruh
secara simultan
terhadap produktivitas
kerja karyawan

B. Kerangka Pikir

Peningkatan produktivitas kerja karyawan dibutuhkan upaya-upaya yang

dilakukan oleh perusahaan. Diantaranya meningkatkan motivasi karyawan

dalam bekerja agar dapat menimbulkan suatu komitmen mereka dalam

bekerja. Kerja sama tim juga perlu dieratkan agar karyawan memiliki rasa

bersaing yang tinggi antar rekan tim untuk menumbuhkan semangat dan

gairah kerja demi tercapainya target produktivitas kerja.

Pelaku yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan ialah karyawan.

Karyawan akan diarahkan untuk mengembangkan sikap-sikap yang positif

agar bisa mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini motivasi dalam suatu

perusahaan harus selalu ditingkatkan. Tujuan dalam memberikan motivasi

terhadap karyawan ialah agar karyawan dapat melakukan tugasnya secara

efektif dan efisien. Selain itu agar dapat memelihara dan meningkatkan
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moral, semangat dan gairah kerja. Motivasi juga bertujuan untuk dapat

mendorong berkembangnya motivasi berprestasi dalam suatu perusahaan,

yang akan memacu tumbuh dan berkembangnya persaingan sehat antara

individu/tim kerja dalam suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Kusuma Dewi dalam hasil

penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara

motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Selain itu dikemukakan juga

oleh ahli bahwa motivasi dianggap sebagai determinan penting dan utama

yang mendorong peningkatan produktivitas/prestasi kerja (Gibson,

Ivancevich, dan Donnelly, 2001). Produktivitas seorang karyawan tergantung

pada motivasi karyawan terhadap pekerjaan yang harus diselesaikannya.

Semakin tinggi motivasi seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan,

maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Dengan adanya motivasi maka

akan terjadi kemauan untuk bekerja dan dengan adanya kemauan kerja akan

meningkatkan produktivitas (Gitosudarmo, 2003: 58).

Berdasarkan uraian tersebut motivasi diduga dapat mempengaruhi

produktivitas kerja karyawan.

Menurut Amirullah (2015: 164) banyak manfaat teamwork bagi individu
maupun organisasi, manfaat teamwork bagi organisasi salah satunya yaitu
meningkatkan produktivitas. Teamwork adalah sekelompok orang yang
memiliki satu tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang
luar biasa.

Hubungan teamwork dengan produktivitas kerja adalah teamwork mempunyai

pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Semakin tinggi kerja
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sama tim maka semakin tinggi pula produktivitas yang dihasilkan. Penelitian

yang dilakukan oleh Sriyono dan Farida Lestari (2013) mengemukakan

bahwa teamwork memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas

kerja. Berdasarkan uraian tersebut teamwork diduga dapat mempengaruhi

produktivitas kerja karyawan.

Pelaksanaan kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas dari loyalitas dan

sikap kerja, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan selalu

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Loyalitas para karyawan dalam suatu

organisasi itu mutlak diperlukan demi kesuksesan organisasi itu sendiri.

Menurut Reicheld, semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu

organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi

(Utomo, 2002: 29). Sedangkan untuk sebaliknya, bagi organisasi yang

loyalitas para karyawannya rendah, maka semakin sulit bagi organisasi

tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh para pemilik organisasi.

Hubungan loyalitas dengan produktivitas kerja adalah loyalitas karyawan

mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono Adi Wibowo (2007)

mengemukakan bahwa variabel loyalitas mempunyai pengaruh positif

terhadap produktivitas kerja karyawan. Semakin tinggi loyalitas karyawan

terhadap perusahaan maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan

perusahaan. Menurut S. Alex Nitisemito (2004: 163 – 166), menurunnya
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loyalitas personel karyawan terhadap perusahaan berdampak pada

turun/rendahnya produktivitas kerja.

Berdasarkan uraian tersebut paradigma dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Paradigma penelitian

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya

dengan menggunakan data atau fakta yang ada dan terjadi di lapangan.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut.

1. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)  terhadap

loyalitas (Y)  karyawan PT. Premium Lampung.

2. Ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap loyalitas (Y) karyawan PT.

Premium Lampung.

Produktivitas
Kerja (Z)

Loyalitas
Karyawan (Y)

Motivasi
Kerja (X2)

Teamwork
(X1)
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3. Ada hubungan persepsi karyawan tentang teamwork (X1)  dengan

motivasi kerja (X2) karyawan PT. Premium Lampung.

4. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) terhadap

produktivitas kerja (Z) karyawan PT. Premium Lampung.

5. Ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Z)

karyawan PT. Premium Lampung.

6. Ada pengaruh loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja (Z) karyawan PT.

Premium Lampung.

7. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) terhadap

produktivitas kerja (Z) melalui loyalitas (Y) karyawan PT. Premium

Lampung.

8. Ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Z)

melalui loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung.

9. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)  dan motivasi

kerja (X2)  terhadap loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung.

10. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) dan motivasi

kerja (X2) melalui loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja (Z) karyawan

PT. Premium Lampung.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey.

Sugiyono (2009:11) menjelaskan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel yang lain”. Tujuan dari penelitian deskripsi

adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena

yang diselidiki. Penelitian verifikatif diterangkan oleh Suharsimi Arikunto

(2004:7) sebagai berikut: “Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji

kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan.”

Pendekatan ex post facto adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk

mengumpulkan data dengan cara mengambil data secara langsung di area

penelitian yang dapat menggambarkan data-data masa lalu dan kondisi

lapangan sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut. Sedangkan

pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian
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dilakukan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan

kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya, (Sugiyono, 2010:12).

Penggunaan metode deskriptif verifikatif dalam penelitian ini adalah untuk

mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di PT. Premium Lampung, dengan

adanya data-data yang dikumpulkan peneliti akan mengidentifikasi masalah

yang terjadi lalu mencari kebenaran pengaruh yang terjadi antar variabel yang

menjadi sebab terjadinya masalah yaitu produktivitas kerja.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2011: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Premium

Lampung bagian sales yang terdiri dari 144 karyawan, seperti yang

terlihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Jumlah Karyawan PT. Premium Lampung Tahun 2015

No Posisi Jumlah

1 DOU/MOU 1
2 KOU/Head 6
3 Koordinator 8
4 Staff 68
5 Pramuniaga 19
6 Supervisor/Ass. 18
7 Sales Force 144

Total 264
Sumber: Kepala Bagian HRD & GA PT. Premium Lampung
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2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 297). Dalam penelitian ini untuk

menghitung besarnya sampel dari populasi dihitung berdasarkan rumus

Slovin, yaitu:

= 1 + ( )
keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e2= tingkat signifikansi (0,05)
(Basrowi, 2006:250).

Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

= 1441 + (144 0,05 )= 105,882 (dibulatkan menjadi 106)

Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 106 karyawan.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability

sampling dengan menggunakan simple random sampling. Teknik ini

merupakan teknik pengambilan sampel yang cara pengambilannya secara

acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi

tersebut.
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C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentu apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang

hal tersebut, Sugiyono (2009: 61). Variabel dalam penelitian ini adalah.

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah persepsi karyawan tentang

teamwork (X1) dan motivasi kerja (X2).

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya atau

variabel yang kemunculannya diasumsi disebabkan oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja (Z).

3. Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat

atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel independen kedua.

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah Loyalitas Karyawan (Y).

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batas yang menjelaskan
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suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas. (Basrowi dan Kasinu, 2007:

197).

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Persepsi karyawan tentang Teamwork (X1)

Teamwork adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya

menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan

individualnya (Stephen, Timothy 2008:406)

b. Motivasi kerja (X2)

Motivasi kerja adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan

mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias

mencapai hasil kerja yang optimal (Malayu S.P. Hasibuan, 2005:141).

c. Produktivitas kerja (Z)

Produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input

(masukan). Jika produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh

adanya peningkatan efesiensi (waktu,bahan,tenaga) dan sistem kerja,

teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga

kerjanya (Malayu S.P Hasibuan, 2003:126).

d. Loyalitas karyawan (Y)

Loyalitas adalah orang-orang atau masyarakat yang terpengaruh oleh

pendapat orang lain atau berpegang teguh pada penilaian atau

pendapat sendiri yang terpercaya dan tetap selalu loyal pada suatu

produk atau nama suatu perusahaan (Sofyan Assauri, 2003: 122).
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2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau

properti yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkatagorikan hal tersebut

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur (Basrowi dan Kasinu,

2007: 197).

a. Persepsi karyawan tentang Teamwork (X1)

Teamwork adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih

dengan keterampilan yang saling melengkapi serta memiliki

komitmen untuk mencapai satu tujuan yang telah direncanakan

bersama.

b. Motivasi kerja (X2)

Motivasi kerja adalah suatu dorongan yang menciptakan semangat

seseorang untuk melakukan gerakan atau  menghasilkan sesuatu.

c. Produktivitas kerja (Z)

Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam

menghasilkan produksi dibandingkan dengan input yang digunakan.

d. Loyalitas karyawan (Y)

Loyalitas karyawan adalah kesetiaan karyawan pada perusahaan

sehingga menimbulkan sikap patuh dan akan selalu memberikan yang

terbaik terhadap pekerjaan yang dilakukannya selama dia bekerja di

suatu organisasi atau perusahaan.
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Tabel 8. Indikator dan Sub Indikator
Variabel Indikator Sub Indikator Skala
Persepsi
karyawan
tentang
teamwork
(X1)

 Mau Bekerja
Sama (

 Mengungkap-
kan Harapan
Yang Positif

 Menghargai
Masukan

 Memberikan
Dorongan

 Membangun
Semangat
Kelompok

 Menyelesaikan pekerjaan
dengan bersama-sama

 Yakin akan kemampuan
kerja tim

 Menerima saran dan
kritik untuk anggota tim

 Memberikan kontribusi
yang baik untuk
kesuksesan tim

 Memberi semangat
kepada rekan satu tim

Interval
dengan
pendekatan
semantic
differential

Motivasi
Kerja (X2)

 Upah

 Kesempatan
untuk maju

 Promosi

 Pengakuan
sebagai
individu

 Keamanan

 Tempat kerja
yang baik

 Penerimaan
oleh kelompok

 Perlakuan
yang wajar

 Pengakuan
atas prestasi

 Kompensasi yang layak

 Memiliki kesempatan
untuk berkembang

 Kesempatan untuk
promosi jabatan

 Status dan kedudukan
yang jelas di perusahaan

 Merasa aman selama
bekerja di perusahaan

 Kenyamanan lingkungan
kerja

 Hubungan harmonis
antar sesama karyawan

 Saling mendukung baik
hubungan antara sesama
karyawan

 Penghargaan atas kinerja
karyawan

Interval
dengan
pendekatan
semantic
differential
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Lanjutan Tabel 8.

Produktivitas
kerja (Z)

 Output: realisasi target
penjualan

 Input: jam kerja efektif

Rasio

Loyalitas
karyawan (Y)

 Ketaatan

 Bertanggung
Jawab

 Pengabdian

 Kejujuran

 Kedisiplinan dalam
melaksanakan tugas

 Bertanggung jawab atas
pekerjaan yang
dikerjakan

 Menjaga rahasia bisnis
perusahaan

 Mau mengorbankan
kepentingan pribadi demi
kepentingan organisasi

 Bekerja berdasarkan fakta

Interval
dengan
pendekatan
semantic
differential

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini

digunakan apabila penelitiaan berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala gejala, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

(Sugiyono, 2009:145).
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Teknik ini digunakan untuk mengetahui aktivitas kerja karyawan dan

keadaan fisik sarana dan prasarana di PT. Premium Lampung.

2. Interview (Wawancara)

Interview digunakan sebagai teknik pengambilan data dalam metode

survey yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan secara langsung gambaran yang

sebenarnya sehingga diperoleh keterangan yang berhubungan dengan

kegiatan penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 154) Dokumentasi adalah mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Dalam

penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak

digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang

diperoleh melalui observasi dan wawancara.

4. Angket

Menurut Arikunto (2006: 151) Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Sasaran dari

angket penelitian ini adalah karyawan bagian sales PT. Premium

Lampung. Teknik angket digunakan untuk memperoleh data mengenai

persepsi karyawan tentang teamwork, motivasi kerja, loyalitas karyawan
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dan produktivitas kerja karyawan.

F. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, alat instrumen harus memenuhi

persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus

memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. Berikut ini dijelaskan mengenai

perhitungan validitas dan reliabilitas yaitu.

1. Uji Validitas Angket

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Untuk mengkaji tingkat validitas angket

digunakan rumus korelasi product moment, yaitu:

= .∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ )} { ∑ (∑ )}
(Suharsimi Arikunto, 2009:110).

Keterangan:
rxy = koefesian korelasi antara variabel x dan y
n = jumlah sampel yang diteliti
Σx = jumlah skor X
Σy = jumlah skor Y (item)
Kriteria pengujian, apabila rhitung>rtabel maka alat pengukuran atau angket
tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung<rtabel maka alat pengukuran
atau angket tersebut tidak valid dengan = 0,05 dan dk = n.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variable

X1, X2, dan Y kepada 20 responden, kemudian dihitung dengan

menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian

dicocokkan dengan Tabel r Product Moment dengan = 0,05 adalah

0,444 maka diketahui hasil perhitungan sebagai berikut (lihat lampiran).
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a. Persepsi Karyawan Tentang Teamwork (X1)

Kriteria pengujiannya adalah jika rhitung>rtabel, maka pernyataan itu

valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009:110).

Berdasarkan data tersebut, terdapat 1 pernyataan dari 13 pernyataan,

yang tidak valid yaitu item pernyataan nomor 3. Dalam penelitian ini

pernyataan yang tidak valid didrop. Dengan demikian, angket yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 pernyataan.

b. Motivasi Kerja (X2)

Kriteria pengujiannya adalah jika rhitung>rtabel, maka pernyataan itu

valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009:110).

Berdasarkan data tersebut, terdapat 3 pernyataan dari 17 pernyataan,

yang tidak valid yaitu item pernyataan nomor 2, item pernyataan

nomor 5, dan item pernyataan nomor 7. Dalam penelitian ini

pernyataan yang tidak valid didrop. Dengan demikian, angket yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 14 pernyataan.

c. Loyalitas Karyawan (Y)

Kriteria pengujiannya adalah jika rhitung>rtabel, maka pernyataan itu

valid dan sebaliknya tidak valid (Suharsimi Arikunto, 2009:110).

Berdasarkan data tersebut, terdapat 1 pernyataan dari 10 pernyataan,

yang tidak valid yaitu item pernyataan nomor 8. Dalam penelitian ini

pernyataan yang tidak valid didrop. Dengan demikian, angket yang

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 pernyataan.
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2. Uji Reliabilitas Angket

Realibilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini. Untuk menguji tingkat

realibilitas angket digunakan rumus alpha cronbach, sebagai berikut:

r11= 1 − ∑
(Sudjana, 2002:312).
Keterangan:
r11 = Reliabilitas instrumen
n = Banyaknya butir soal∑ = Jumlah varians butir pertanyaan

= Varians total

Kriteria pengujian, apabila r hitung > r tabel, dengan taraf signifikasi 0,05

maka pengukuran tersebut reliabel, dan sebaliknya jika r hitung < r tabel,

maka pengukuran tersebut tidak reliabel. Jika alat instrumen tersebut

reliabel, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r)

sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks korelasi
Besarnya nilai r11 Kriteria
0,800 - 1,000 Sangat tinggi
0,600 - 0,799 Tinggi
0,400 - 0,599 Cukup
0,200 - 0,399 Rendah
0,000 - 0,199 Sangat rendah

(Riduwan, 2006:125 - 126).

Berikut disajikan hasil uji reliabilitas angket untuk variabel X1,X2, dan Y

pada 20 responden adalah sebagai berikut.

a. Persepsi Karyawan Tentang Teamwork (X1)

Berdasarkan perhitungan SPSS 15 dengan 12 item pernyataan,
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diperoleh hasil rhitung > rtabel yaitu 0,897 >0,444. Hal ini berarti alat

instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria

penafsiran mengenai indeks korelasi r= 0,897 maka memiliki tingkat

reliabel sangat tinggi.

b. Motivasi Kerja (X2)

Berdasarkan perhitungan SPSS 15 dengan 14 item pernyataan,

diperoleh hasil rhitung > rtabel yaitu 0,955 > 0,444. Hal ini berarti alat

instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria

penafsiran mengenai indeks korelasi r= 0,955 maka memiliki tingkat

reliabel sangat tinggi.

c. Loyalitas Karyawan (Y)

Berdasarkan perhitungan SPSS 15 dengan 9 item pernyataan,

diperoleh hasil rhitung > rtabel yaitu 0,803 >0,444. Hal ini berarti alat

instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria

penafsiran mengenai indeks korelasi r= 0,803 maka memiliki tingkat

reliabel sangat tinggi.

G. Uji Persyaratan Statistik Parametrik

Menurut Sudarmanto (2005: 104), persyaratan untuk menggunakan statistik

parametrik adalah skala penelitian harus berupa skala interval, selain itu harus

memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas.
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1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak.

Pengujian normalitas data sampel dalam penelitian ini menggunakan uji

lilliefors. Dimana dinyatakan data normal apabila nilai signifikansi

(assymp. Sig) > nilai alpha yang digunakan yaitu 5%.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari

populasi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas data

digunakan Uji Levene Statistic. Dimana dinyatakan data homogen apabila

nilai signifikansi > nilai alpha yang digunakan yaitu 5%.

H. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gunawan Sudarmanto (2005: 124), untuk menggunakan regresi

linear ganda sebagai alat analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih

dahulu, apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka regresi linear ganda

dapat digunakan. Beberapa persyaratan yang perlu diujikan sebelumnya

adalah sebagai berikut.

1. Uji Linearitas Garis Regresi

Uji kelinearan regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola  regresi

bentuknya linier atau tidak. Menurut Sudarmanto (2005: 135) menyatakan

bahwa kriteria pengujian yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan
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garis regresi dengan menggunakan harga koefisien signifikansi dan

dibandingkan dengan nilai alpha yang dipilih oleh peneliti. Uji keberartian

dan kelinearan dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi benar-

benar linear dan berarti, maka perlu adanya suatu pengujian kelinearan

dan keberartian dengan menggunakan analisis varians.

Tabel 10. Tabel Analisis Varians Anova
Sumber Dk JK KT F Keterangan
Total N

Koefisien (a)

Regresi (b/a)

Residu

1

1

n-2

JK (a)

JKReg (b/a)

JK (s)

JK (a)

S2
reg = JK

(b/a)
S2

sis =( )

Untuk
menguji
keberartian
hipotesis

Tuna cocok

Galat/Eror

k-2

n-k

JK (TC)

JK (G)

S2 TC =( )
S2G=( )

Untuk
menguji
kelinieran
regresi

Keterangan.
JK = Jumlah kuadrat
KT = Kuadrat tengah
n = Banyaknya responden
ni = Banyaknya anggota

JK (a) =
(∑ )

JK (b/a) = ∑ − (∑ )(∑ )
JK (G) = ∑ ∑ − (∑ )
JK (T) = ∑
JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a)
JK (TC) = JK (S) – JK (G)
S2

reg = Varians regresi
S2

sis = Varians sisa
(Sudjana, 2005: 330-332).

Kriteria Pengujian:

a. Kriteria Uji Keberartian
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Jika Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dengan

alpha tertentu maka regresi berarti dan sebaliknya tidak berarti.

b. Kriteria Uji Kelinearan

Jika Fhitung < Ftabel dengan dk pembilang k-2 dan dk penyebut n-k

maka regresi linear dan sebaliknya tidak linear.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Sudarmanto (2005:136- 137) uji asumsi tentang multikolinearitas

ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan

yang linear antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas

(independen) lainnya. Pengujian dengan menggunakan analisis regresi

linear ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas atau

variabel independen yang diduga akan mempengaruhi variabel terikatnya

(dependen). Pendugaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan

apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear (multikolinearitas) di

antara variabel-variabel independen.

Adanya hubungan yang linear antarvariabel independen akan

menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu,

harus benar- benar dapat menyatakan bahwa tidak terjadi  adanya

hubungan linear di antara variabel -variabel independen tersebut. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel

independen. Jika terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka

akan mengakibatkan.
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a. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah,
dengan demikian menjadi kurang akurat.

b. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga
adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya
berubah sangat berarti.

c. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen
secara individu terhadap variabel dependen.

(Sudarmanto, 2005:138).

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua
yaitu:

a. Menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian dibandingkan

dengan tingkat alpha.

b. Menggunakan harga koefisien Pearson Correlation. Penentuan harga

koefisien ditentukan dengan rumus:

= .∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − ( ) }{ ∑ (∑ ) }
(Arikunto, 2007: 72).

Keterangan :
= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

x = Skor butir soal
y = Skor total
n = Jumlah sampel

Rumusan hipotesis yaitu:

H0 : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen.

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

a. Apabila koefisien signifikansi < α = 0,05 maka terjadi

multikolinearitas di antara variabel independennya.

b. Apabila rhitung< rtabel dengan df = n-1-1 dan α = 0,05 maka H0 diterima
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sehingga tidak terjadi multikorelasi sebaliknya jika rhitung> rtabel maka

H0 ditolak dan Ha diterima maka terjadi multikorelasi.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di

antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat

mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum (Gujarati dalam

Sudarmanto, 2005: 142-143). Metode uji autokorelasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah statistik d Durbin- Waston.Tahap-tahap

pengujian dengan uji Durbin- Waston adalah sebagai berikut:

a. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan

persamaan = ∑ ( − ) ∑ .

b. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian

lihat Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan nilai-nilai

kritis d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai Durbin-Waston

Lower, dl.

c. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:

Ho : ρ< 0 (tidak ada autokorelasi positif)

Ha : ρ< 0 (ada autokorelasi positif).

Berdasarkan keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda

pertama, uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis
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sama di atas sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa

tidak ada Autokorelasi.

Rumus hipotesis yaitu.

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Ha : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria pengujian.

Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada di antara angka 2 atau

mendekati angka 2 maka dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak

memiliki autokorelasi, dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat

autokorelasi (Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005: 141).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi,

maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun

besar dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat.

(Rietveld dan Sunaryanto, dalam Sudarmanto, 2005: 148).

Pengujian rank korelasi spearman (spearmans rank correlation).

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut:

= 1 − 6 ∑( − 1)
(Sudarmanto, 2005: 148).
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Keterangan:= Koefisien korelasi spearman= Perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik

yang berbeda dari individu atau fenomena ke i= Banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank

Di mana nilai rs adalah -1 ≤ r ≤ 1.

Rumusan hipotesis sebagai berikut.

H0 = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.

Ha = Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residual.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari yang dipilih

(misalnya 0,05), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas di

antara data pengamatan tersebut,yang berarti menerima Ho, dan

sebaliknya apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih kecil dari yang

dipilih (misalnya 0,05), maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas

di antara data pengamatan tersebut, yang berarti menolak Ho.
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I. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi

linier dengan analisis jalur (Path Analysis). Menurut Sandojo (2011: 11),

pengertian analisis jalur merupakan suatu metode penelitian yang utamanya

digunakan untuk menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung

diantara berbagai variabel.

Analisis jalur merupakan pengembangan analisis multi regresi, sehingga

analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur.

Analisis jalur  digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan

antar variabel yang berbentuk sebab akibat (bukan bentuk hubungan interaktif

/ reciprocal). Dengan demikian dalam model hubungan antar variabel

tersebut, terdapat variabel independen yang dalam hal ini disebut variabel

Eksogen, dan variabel dependen yang disebut variabel endogen (Sugiyono

2009: 297).

1. Persyaratan analisis jalur

Analisis jalur mensyaratkan asumsi seperti yang biasanya digunakan

dalam analisis regresi, khususnya sensitif terhadap model yang spesifik.

Sebab, kesalahan dalam menentukan relevansi variabel menyebabkan

adanya pengaruh yang substansial terhadap koefisien jalur.

Koefisien jalur biasanya digunakan untuk mengukur seberapa penting

perbedaan jalur yang langsung dan tidak langsung tersebut merupakan

sebab-akibat terhadap variabel terikat. Penafsiran seperti itu harus

dikerjakan dalam konteks perbandingan model alternatif.
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Penggunaan analisis jalur dalam analisis data penelitian didasarkan pada

beberapa asumsi sebagai berikut.

1. Hubungan antar-variabel adalah linier, artinya perubahan yang terjadi

pada variable merupakan fungsi perubahan linier dari variabel lainnya

yang bersifat kausal,

2. Variabel-variabel residual tidak berkorelasi dengan variabel yang

mendahuluinya, dan tidak juga berkorelasi dengan variabel yang lain.

3. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal/sebab-

akibat searah.

4. Data setiap variabel yang dianalisis adalah data interval dan berasal

dari sumber yang sama.

2. Model analisis jalur

Penelitian ini dikemukakan sebuah proposisi bahwa:

- Antara X1 dan X2 terdapat kaitan korelatif. Kedua konstrak tersebut

bersama-sama mempengaruhi Y.

- X1, X2 , dan Y bersama-sama mempengaruhi Z.

Substruktur 1:
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Substruktur 2:

Gambar 2. Paradigma Jalur (Path Analysis)

X1 = Persepsi karyawan tentang teamwork

X2 = Motivasi Kerja

Y = Loyalitas karyawan

Z  = Produktivitas kerja
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai

pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork dan motivasi kerja terhadap

produktivitas kerja melalui loyalitas karyawan pada PT. Premium Lampung

tahun 2015, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)  terhadap

loyalitas (Y)  karyawan PT. Premium Lampung. Dengan kata lain, jika

persepsi karyawan tentang teamwork baik, maka loyalitas karyawan

terhadap perusahaan juga akan tinggi.

2. Ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap loyalitas (Y) karyawan PT.

Premium Lampung. Dengan kata lain, jika motivasi karyawan tinggi

maka loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga akan meningkat.

3. Ada hubungan persepsi karyawan tentang teamwork (X1)  dengan

motivasi kerja (X2) karyawan PT. Premium Lampung. Dengan kata lain,

jika persepsi karyawan tentang teamwork baik, maka motivasi kerja

karyawan juga akan tinggi.
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4. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) terhadap

produktivitas kerja (Z) karyawan PT. Premium Lampung. Dengan kata

lain, jika persepsi karyawan tentang teamwork baik, maka produktivitas

kerja karyawan juga akan tinggi.

5. Ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Z)

karyawan PT. Premium Lampung. Dengan kata lain, jika motivasi kerja

karyawan tinggi, maka tingkat produktivitas kerja pun akan meningkat.

6. Ada pengaruh loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja (Z) karyawan PT.

Premium Lampung. Dengan kata lain, jika loyalitas karyawan terhadap

perusahaan tinggi, maka tingkat produktivitas juga akan tinggi.

7. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) terhadap

produktivitas kerja (Z) melalui loyalitas (Y) karyawan PT. Premium

Lampung. Dengan kata lain, jika persepsi karyawan tentang teamwork

baik maka loyalitas karyawan dan produktivitas kerja bersama-sama akan

meningkat.

8. Ada pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Z)

melalui loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung. Dengan kata lain,

jika motivasi kerja tinggi maka tingkat loyalitas karyawan terhadap

perusahaan dan tingkat produktivitas kerja akan semakin tinggi.

9. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1)  dan motivasi

kerja (X2)  terhadap loyalitas (Y) karyawan PT. Premium Lampung.

Dengan kata lain, jika persepsi karyawan tentang teamwork baik dan

motivasi kerja tinggi, maka akan meningkatkan loyalitas karyawan.
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10. Ada pengaruh persepsi karyawan tentang teamwork (X1) dan motivasi

kerja (X2) melalui loyalitas (Y) terhadap produktivitas kerja (Z) karyawan

PT. Premium Lampung. Dengan kata lain, jika persepsi karyawan tentang

teamwork baik, motivasi kerja meningkat, dan loyalitas karyawan

terhadap perusahaan tinggi, maka secara langsung akan mempengaruhi

tingginya tingkat produktivitas kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi karyawan tentang teamwork dan

motivasi kerja terhadap produktivitas kerja melalui loyalitas karyawan pada

PT. Premium Lampung tahun 2015, maka penulis menyarankan hal-hal

sebagai berikut:

1. Pimpinan hendaknya mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kerja

sama antar karyawan di perusahaan agar menumbuhkan loyalitas

karyawan terhadap perusahaan.

2. Pimpinan juga hendaknya dapat membangkitkan motivasi kerja

karyawan agar semangat kerja di perusahaan tinggi dan berdampak

pada meningkatnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

3. Pimpinan hendaknya mampu mengarahkan karyawan sehingga

terjalin kerja sama antar karyawan dan motivasi kerja dapat

tersalurkan dengan baik agar kinerja karyawan menjadi lebih tinggi.

4. Karyawan sebaiknya meningkatkan kerja sama antar tim agar tercapai

target produktivitas perusahaan.
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5. Pimpinan dan karyawan hendaknya mengetahui bahwa

produktivitas juga dipengaruhi oleh motivasi kerja, sehingga

karyawan dapat mendorong dirinya sendiri agar lebih termotivasi

dalam bekerja dan pimpinan dapat memotivasi karyawan demi

tercapainya target produktivitas perusahaan.

6. Pimpinan hendaknya berupaya mensejahterakan karyawan agar

loyalitas karyawan terhadap perusahaan semakin tinggi dan

berdampak pada tingginya tingkat produktivitas.

7. Karyawan hendaknya saling bekerja sama agar tercapai target

produktivitas perusahaan yang dengan sendirinya akan berdampak

pada meningkatnya rasa loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

8. Pimpinan dan karyawan hendaknya bersama-sama membangun

motivasi agar semangat bekerja semakin tinggi dan meningkatkan

produktivitas yang juga akan berdampak pada tingginya loyalitas

terhadap perusahaan.

9. Karyawan hendaknya menjalin kerja sama dan motivasi kerja yang

tinggi. Hal itu karena, dengan memiliki kerja sama dan motivasi kerja

yang tinggi maka karyawan akan terpacu untuk mendapatkan hasil kerja

memuaskan. Ketika kepuasan kerja karyawan meningkat maka rasa

loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga akan bertambah.

10. Karyawan hendaknya menjalin kerja sama dan termotivasi dalam

menyelesaikan pekerjaan, yang tercermin melalui loyalitas karyawan

terhadap perusahaan sehingga produktivitas kerja yang dihasilkan

tinggi.
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