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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan menginginkan setiap karyawannya dapat produktif 

secara maksimal. Artinya, kemampuan kerja karyawan dapat menghasilkan lebih 

banyak dan berkualitas lebih baik, dengan usaha yang sama sehingga  

produktivitas tenaga kerja dapat tinggi guna meningkatkan perkembangan 

perusahaan. Pengertian produktivitas dari segi psikologi adalah suatu tingkah 

laku. Produktivitas menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran dari suatu proses 

berbagai macam komponen kejiwaan yang melatarbelakanginya.  

Produktivitas tenaga kerja adalah bagian yang paling menentukan dalam 

kegiatan perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia di dalam organisasi 

menempati posisi penting di dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. Sumber daya manusia dalam organisasi untuk berfungsi 

mempertahankan kelangsungan hidupnya atau pertumbuhan perusahaan. 

Organisasi semakin tergantung pada pengelolaan pada sumber daya manusianya. 

Organisasi harus mengetahui bahwa karyawan adalah aset paling penting serta 

harus menerapkan suatu kebijakan dalam usaha mengelola sumber daya 

manusianya. 

Siagian (1998) berpendapat bahwa manusia memegang peran penting 

dalam produktivitas kerja penting untuk mendapat perhatian dari para pimpinan 

perusahaan atau organisasi sehingga dapat memiliki para pegawai atau pekerja 

yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas tidak hanya sesuai dengan 
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kebutuhan perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, akan tetapi juga 

menekankan pada tenaga kerja yang dapat memenuhi berbagai persyaratan 

tertentu sesuai dengan jabatan.  

Sinungan (dalam Priyatama, 2003) menyatakan bahwa produktivitas 

bukanlah membuat karyawan bekerja lebih lama, lebih keras, tetapi membuat 

bagaimana karyawan untuk dapat menyenangi pekerjaannya, dan akhirnya akan 

membuahkan hasil yang lebih memuaskan. Tantangan-tantangan pembangunan 

yang kian menghebat dewasa ini, semua pihak menyadari bahwa produktivitas 

adalah salah satu jawaban yang diutamakan.  

Pengembangan potensi yang ada pada manusia menjadi usaha-usaha 

efektif untuk mencapai tujuan, produktif, kreatif dan profesional. Sumber daya 

manusia dalam kedudukannya sebagai manusia pembangunan, pemanfaatannya 

secara optimal tidak saja tergantung pada sarana dan lingkungan yang tersedia 

tetapi juga kondisi karyawan itu sendiri.  

Kondisi karyawan dalam produktivitas dikatakan oleh Anorga (2006) 

berhubungan dengan sikap mental individu dalam bekerja. Sikap mental individu 

yang menurun menunjukkan gejala-gejala penurunan produktivitas kerja. Sikap 

mental kerja karyawan yang kurang profesional terhadap tanggung jawab di 

perusahaan dan kurang memanfaatkan waktu kerja menimbulkan produktivitas 

kerja menurun. Gejala-gejala yang lebih khusus dapat dilihat dari sikap tenaga 

kerja yang kurang profesional, kurang mampu, dan kurang ahli, dalam 

penempatan tenaga kerja menimbulkan turunnya produktivitas. Kebalikannya, 

tenaga kerja yang profesional tetapi kurang disiplin dalam memanfaatkan waktu 
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juga menurunkan produktivitas kerja. Mentalitas kerja karyawan yang demikian 

ini mengakibatkan terjadinya hasil kerja menurun, misalnya: barang yang 

diproduksi kurang berkualitas dan banyak keluhan dari konsumen dapat membuat 

kerugian pada perusahaan dan mengancam perkembangan perusahaan. 

Ditambahkan oleh Anoraga (2006) bahwa gejala lain yang dapat 

menurunkan produktivitas kerja adalah komunikasi. Komunikasi antara karyawan 

dengan pimpinan, karyawan dengan karyawan merupakan masalah penting yang 

tidak dapat dihindarkan dalam kegiatan perusahaan. Sikap individual dari 

karyawan dapat menghambat kegiatan kerja sehingga tujuan perusahaan tidak 

dapat tercapai sebagai tanda adanya produktivitas menurun. Kenyataan ini tidak 

diharapkan oleh perusahaan.  

Sikap mental karyawan lainnya yang berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja yaitu karyawan kurang dapat mengikuti perkembangan teknologi sebagai 

sarana dalam kegiatan perusahaan. Hal ini searah dengan pendapat Jogiyanto 

(2005) bahwa teknologi merupakan hal yang penting dalam kegiatan perusahaan 

karena mempengaruhi kemajuan perusahaan dan kerberhasilan pencapaian tujuan 

perusahaan. Perusahaan memanfaatkan perkembangan teknologi membuat 

kegiatan kerja menjadi lebih efektif dan efisien. 

Dua gejala di atas, yaitu adanya sikap mental karyawan yang belum dapat 

mengoperasikan teknologi yang digunakan perusahaan dan sikap individual 

sehingga komunikasi antar karyawan dan pimpinan kurang terjalin dengan baik, 

Hal ini terjadi pada perusahaan AJB Bumiputera, Kotabaru, Yogyakarta.     
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AJB Bumiputera sebagai salah satu perusahaan jasa yang sudah lama 

berdiri dalam bidang asuransi menekankan pada unsur pelayanan untuk 

kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan belum sesuai harapan pelanggan. Banyak 

pelanggan yang mengeluh atas pelayanan karyawan AJB Bumiputera yang kurang 

cepat karena kurang mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini dibenarkan oleh 

Surono (2008) Kepala Divisi Asper AJB Bumiputera bahwa masih banyak 

karyawan yang belum mengikuti kemajuan teknologi informasi sehingga layanan 

yang diberikan kepada pelanggan kurang memuaskan sehingga menurunkan 

produktivitas karyawan.  

Dilanjutkan oleh Surono (2006) bahwa untuk menanggulangi 

permasalahan karyawan yang kurang menguasai teknologi informasi yang 

berdampak pada produktivitas karyawan akan dilakukan berbagai upaya. Salah 

satu upaya tersebut adalah dengan cara meningkatkan pelayanan dengan 

membenahi sistem teknologi informasi melalui pembangunan “Bumiputera InLin” 

(Integrated Life Insurance System) disingkat BIL. Mesikipun BIL dalam uji coba 

yang dilakukan belum sebaik yang diharapkan, namun Surono sebagai pimpinan 

terdepan dalam AJB Bumiputera, pihak yang berhadapan langsung dengan 

custumer (pelanggan) menyatakan optimisme terhadap perbaikan kinerja 

karyawan di bidang layanan. Diharapkan tahun 2008 ke depan dan didukung 

dengan kemajuan teknologi informasi, pembayaran premi dengan menggunakan 

kartu kredit, layanan SMS asuransi diharapkan berjalan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas layanan Bumiputera dan memuaskan pelanggan sehingga 

produktivitas kerja karyawan dapat meningkat.   
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Selain faktor pelayanan kepada pelanggan kurang memuaskan, juga 

dipengaruhi oleh faktor dari karyawan secara individual. Karyawan satu dengan 

karyawan lainnya berusaha untuk memperoleh nasabah sebanyak-banyak 

sehingga timbul adanya persaingan yang kurang sehat antar karyawan untuk 

memperoleh pelanggan  dan terjadi konflik.         

Hendrik (2007) berpendapat adanya konflik yang ditemui dalam organisasi 

menimbulkan kerja tim kurang berkembang. Masing-masing karyawan berusaha 

mempertahankan pendapat dan menginginkan dirinya sebagai pemenang dalam 

konflik. Konflik dalam perusahaan merupakan masalah yang kompleks dan sering 

ditemui. Perpecahan kelompok akibat adanya konflik menimbulkan hasil kerja 

karyawan kurang maksimal atau kurang produktif.     

Permasalahan karyawan yang kurang berkemampuan dalam mengimbangi 

kemajuan teknologi informasi dan tidak dapat memuaskan para pelanggannya 

menunjukkan produktivitas kerja karyawan di AJB Bumiputera menurun. 

Keadaan ini harus cepat-cepat diselesaikan oleh perusahaan guna 

mempertahankan kredibilitas AJB Bumiputera sebagai perusahaan terlama dalam 

bidang perasuransian.       

Anoraga (2006) berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi 

karyawan dari pimpinan. Seorang pemimpin yang bijaksana akan memperhatikan 

bawahannya sampai pada urusan pribadinya sehingga para karyawan merasakan 

bahwa dirinya diberi perhatian besar oleh pimpinannya. Hal ini mendorong 
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motivasi pekerja untuk bekerja lebih giat lagi melalui pendekatan secara 

kekeluargaan atau dari hati ke hati antara pimpinan dan bawahan. 

Penyempurnaan di bidang personalia selalu mendapat perhatian untuk 

menuju karyawan yang profesional dengan berbagai pendekatan dan 

kebijaksanaan. Karyawan yang profesional memerlukan adanya pembinaan, 

penyadaran, dan kemauan kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. Apabila karyawan penuh kesadaran bekerja optimal maka tujuan 

organisasi akan lebih mudah tercapai (Parwanto dan Wahyudi, 2006). 

Prokas (2004) menambahkan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dan 

produktivitas kerja karyawan tinggi dipengaruhi sikap para karyawan. Sikap 

mental yang positif dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Perusahaan sangat diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya 

dalam hal positif, artinya mampu menunjukkan kinerja yang baik di mata pihak 

luar. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan mengalami sebuah pergeseran yang 

fundamental dalam cara-cara bagaimana menuntaskan pekerjaan-pekerjaan 

dengan memperdayakan karyawan secara optimal guna meningkatkan 

produktivitas.  

Menurut Kirkman dan Rosen (1999) bahwa pemberdayaan karyawan 

adalah kelompok individu yang satu sama lain saling bergantung dalam pekerjaan 

untuk memecahkan masalah dan masing-masing memiliki otonomi untuk 

membuat, dengan keyakinan bahwa mereka akan dapat bekerja lebih efektif. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan adalah suatu kondisi 

saling bergantung antar individu dalam formasi kelompok. Pada kondisi ini, setiap 
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individu memiliki kewenangan dan kemandirian untuk memecahkan masalah, 

mempunyai tanggung jawab dalam membuat putusan dan berkeyakinan bahwa 

setiap anggota dapat bekerja lebih baik dalam memberikan sumbangan terhadap 

organisasinya. 

Pemberdayaan karyawan dari karyawan pada perusahaan dapat diketahui 

melalui aspek-aspek tertentu. Pokras (2004) berpendapat bahwa alasan yang dapat 

dijadikan aspek-aspek dalam pemberdayaan karyawan, yaitu: (1) memperbesar 

keluaran dan produktivitas atau meningkatkan kualitas (hasil), (2) ada kesatuan 

tujuan dalam melaksanakan kegiatan kerja, (3) para karyawan menggabungkan 

kekuatan pemikiran serta kreativitas (sinergi), (4) karyawan dapat meningkatkan 

komunikasi, dan rasa keanggotaan sebagai kelompok kerja (hubungan kerja), (5) 

pimpinan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, dan rasa tanggung 

jawab (pemberian kuasa), (6) karyawan mau meningkatkan moral, mendapat 

kepuasan bekerja, dan kesediaan untuk meningkatkan standar kerja (Sikap), dan 

(7) karyawan dapat menghadapi masalah dengan memanfaatkan sumber serta 

keahlian dari luar (pekerjaan lintas fungsi).  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka timbulah rumusan masalah 

dari peneliti yaitu menurunnya produktivitas kerja. Berhubungan dengan masalah 

ini, maka muncul pertanyaan penelitian yaitu apakah ada hubungan antara 

pemberdayaan karyawan dengan produktivitas kerja karyawan. Sehubungan 

dengan pertanyaan peneliti tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Hubungan  Antara Pemberdayaan Karyawan dengan 

Produktivitas Kerja”. 
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B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pemberdayaan karyawan dengan 

produktivitas kerja. 

2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja.  

3. Untuk mengetahui kondisi pemberdayaan karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengetahuan terhadap bidang psikologi, khususnya psikologi 

industri.  

2. Bagi tempat penelitian (perusahaan) diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan pertimbangan dalam memberikan pengambilan keputusan yang 

menyangkut bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam 

meningkatkan efektivitas organisasi. 

3. Bagi subyek peneliti (karyawan) dapat memberi sumbangan  informasi atau 

pemikiran tentang hubungan antara pemberdayaan karyawan dengan 

produktivitas kerja berguna untuk meningkatkan performansi kerja. 

4. Bagi peneliti lain, hasil ini dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian 

yang lebih dalam untuk memperoleh hasil yang lebih baik 
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