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ABSTRAK 

Kepuasan kerja merupakan tingkat rasa puas individu atas 

pekerjaan yang telah dilakukan, loyalitas kerja merupakan ketaatan 

pegawai dalam menjalankan tugas pekerjaanya, menjaga rahasia 

perusahaan tempat ia bekerja. Terdapat perbedaan pemahaman 

pegawai dan perusahaan mengenai konsep dasar kepuasan kerja dan 

loyalitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Konsep dasar 

kepuasan kerja dan loyalitas kerja adalah pegawai yang puas akan 

menjadi loyal                                                  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana 

pengaruh kepuasan kerja dan loyalitas kerja terhadap produktivitas 

kerja pegawai secara parsial?, 2) bagaimana pengaruh kepuasan kerja 

dan loyalitas kerja terhadap produktivitas kerja pegawai secara 

simultan?, 3) bagaimana pengaruh kepuasan kerja dan loyalitas kerja 

terhadap produktivitas kerja pegawai dalam perspektif ekonomi 

islam?        

 Pendekatan kuantitatif, populasi pada penelitian ini adalah 

pegawai PT KAI Divre IV TNK. Teknik pengambilan sampel 

nonprobability sampling jumlah sampel 95 responden. Teknik 

pengumpulan data kuesioner yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Teknik analisis data software SPSS 24.0, diantaranya 

analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear 

berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji f dan uji t. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai f hitung sebesar 2,774> 

f tabel 3,09 artinya adalah variable kepuasan kerja dan loyalitas kerja 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. 

selanjutnya secara parsial diketahui bahwa variabel kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja dengan nilai t hitung 

2,241> t tabel 1,986 dan variabel loyalitas kerja berpengaruh positif 

terhadap produktivitas kerja pegawai dengan nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel (1,998>1,986), dalam pandangan ekonomi islam bahwa 

pengaruh kepuasan kerja dan loyalitas kerja terhadap produktivitas 

kerja pegawai sudah sesuai dengan konsep islam.                                                                                                                  

Kata kunci: kepuasan kerja, loyalitas kerja, produktivitas kerja 

pegawai 
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MOTTO 

 

  ً ْوَسبِن اَِّلَّ َمب َسٰع َُْس لِْْلِ  َواَْن لَّ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya”. 

(Q.S An-Najm ayat 39) 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka 

perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan 

penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Judul skripsi ini  “ ANALISIS PENGARUH 

KEPUASAN KERJA DAN LOYALITAS KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi PT 

KAI (PERSERO) DIVRE IV TANJUNG KARANG). 

Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting 

yang terkandung dalam judul tersebut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
1
 

2. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu 

(benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang.
2
 

3. Kepuasan kerja Menurut Siegel dan Lane, Kepuasan 

kerja adalah tenaga kerja yang puas dengan pekerjaanya 

merasa senang dengan pekerjaannya.
3
 

4. Loyalitas kerja atau kesetiaan merupakan salah satu 

unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang 

mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya 

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan 

                                                             
1Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002 ), hlm. 43 
2Kementrian Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia,2015),  hlm.147  
3Meithiana Indrasari, Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan, ed.,  

(Surabaya, februari 2017), 38. 
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karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam 

maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang 

tidak bertanggung jawab. 

5. Produktivitas kerja pegawai merupakan sebuah 

kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai 

sumber daya atau faktor produksi, yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang 

dihasilkan dalam suatu perusahaan.
4
 

6. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan 

menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar 

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan 

pandangan yang luas.
5
 

7. Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi 

Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya 

realisasi kebahagian manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam 

koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa 

mengekang kebebasan individu untuk menciptakan 

keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan 

dan ekologi yang berkesinambungan.
6
  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini  

adalah: 

1. Alasan Objektif 

Hal ini bagi penulis menarik untuk dibahas 

karena era persaingan pasar globalisasi yang semakin 

ketat sehingga perusahaan dituntut untuk dapat 

bertahan dan bersaing dengan menjaga kualitas dan 

                                                             
4Kajian Pustaka, “Produktivitas kerja Pegawai”, 

https://www.kajianpustaka.com/2019/11/produktivitas-kerja-pengertian-aspek-
pengukuran-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html/ Diakses Pada 19 Oktober 2020 

Pukul 21.00 Wib  
5Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Seti, 2013), 249. 
6Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-Syari’ah, (Jakarta:Kencana, 2014), 7. 

 

https://www.kajianpustaka.com/2019/11/produktivitas-kerja-pengertian-aspek-pengukuran-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html/
https://www.kajianpustaka.com/2019/11/produktivitas-kerja-pengertian-aspek-pengukuran-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html/
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kuantitas barang dan jasa dan juga focus terhadap 

tujuan atau target perusahaan. salah satu aspek 

perusahaan yang berperan penting dalam pencapaian 

target perusahaan yaitu manajemen sumber daya 

manusia, sumber daya manusia dengan kualitas 

terbaik, disertai dengan kesetiaan terhadap perusahaan 

dan juga adanya timbal balik yang diberikan 

perusaahan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

para pekerja, sehingga pengaruh antara kepuasan kerja 

dan juga loyalitas kerja dapat menghasilkan 

produktivitas kerja yang baik dan mencapai target 

perusahaan.      

2. Alasan Subjektif 

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin 

ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas 

Ekonomi Bisnis Islam jurusan ekonomi islam serta 

tersedianya literature ataupun sumber lain seperti 

jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk 

penunjang referensi kajian dan data dalam usaha 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Kepuasan kerja adalah tingkat rasa puas individu 

terhadap pekerjaanya dan mereka mendapat imbalan yang 

setimpal dari perusahaan tempat mereka bekerja.
7
 Berdasarkan 

pendapat Luthans, kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi 

karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka 

memberikan hal yang dinilai penting.
8
 Davis (1985) dalam 

Mangkunegara mengemukakan bahwa “job satisfaction is 

related to a number of major employee variables, such as 

turnover, absences, age, occupation, and size of the 

organization in which an employee works”.
 

Berdasarkan 

pendapat tersebut, Mangkunegara mengemukakan bahwa 

                                                             
7Tangkilisan, Kepuasan Kerja  (2005, p.164)  
8 Luthans, Kepuasan Kerja (2006,p243)  



4 
 

 

kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel seperti 

turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran 

organisasi perusahaan.
9
 

Pada dasarnya bekerja adalah sebuah cara atau usaha 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan menjadi salah satu alasan pekerja 

untuk memilih perusahaan tempat ia akan bekerja. pegawai 

mengharapakan sebuah perusahaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan pekerja seperti gaji yang sesuai dengan beban 

kerja, pekerjaan yang memberikan peluang untuk berkembang 

dan meraih prestasi.
10

 

Kesempatan promosi (bentuk penghargaan), seorang 

pegawai dengan masa kerja yang cukup panjang/lama tidak 

bisa menjamin bahwa pegawai tersebut dapat lebih mudah 

untuk naik jabatan/posisi. Karena untuk mendapatkan jabatan 

yang lebih tinggi kemampuan pegawai akan diperhitungkan.  

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (disingkat KAI 

atau PT KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia 

yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT 

KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. 

Divisi Regional IV Lampung (atau disebut juga Divisi 

Regional IV Tanjung karang (Divre IV TNK)) adalah Divre 

KAI dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan sebagian 

Sumatra Selatan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi 

Regional (Kadivre) yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia.
11

 

PT KAI memiliki pegawai dengan jumlah 2000 orang 

pegawai namun kuantitas tersebut tidak dapat menjamin 

                                                             
9Mangkunegara, Kepuasan Kerja (2005:117) 
10http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-kepuasan 

kerja.html/ Diakses Pada 13 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib 
11RadarLampung.co.id,“ProfilPTKAIPERSERO”,https://radarlampung.co.id

/kereta-api-indonesia/ Diakses Pada 13 Januari 2020, Pukul 20.00 Wib. 

http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-kepuasan%20kerja.html/
http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-kepuasan%20kerja.html/
https://radarlampung.co.id/kereta-api-indonesia/
https://radarlampung.co.id/kereta-api-indonesia/
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bahwa para pegawainya memiliki kualitas yang baik. 

mengenai hal tersebut perusahaan harus menemukan jalan 

keluar untuk masalah tersebut 

Pentingnya bekerja dalam islam dijelaskan oleh 

firman Allah Swt dalam Q.S An-Najm (39): 

ْوَسبِن اَِّلَّ َمب  َُْس لِْْلِ ً  َواَْن لَّ َسٰع  

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada 

memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.  

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan 

sesuatu harus dilakukan dengan bekerja keras. Kesuksesan 

manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya dan 

kesungguhannya. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah 

diuraikan, oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh 

Kepuasan Kerja Dan Loyalitas Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi PT KAI (PERSERO) DIVRE IV TANJUNG 

KARANG)”. 

D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat 

terarah dan untuk menghindari meluasnya cakupan penelitian. 

Maka, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, 

peneliti membatasi masalah yaitu untuk menguji variabel 

Kepuasan kerja dan loyalitas kerja terhadap Produktivitas 

kerja pegawai dalam perspektif ekonomi islam (studi PT KAI 

(PERSERO) Divre IV Tanjung Karang).  

 

E. Rumusan Masalah      

Berdasarkan beberapa uraian yang telah penulis 

kemukakan pada bagian latar belakang, maka penulis 

merumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh Kepuasan kerja dan Loyalitas Kerja 

terhadap Produktivitas Kerja Pegawai secara parsial? 

2. Bagaimana pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas 

Kerja  terhadap Produktivitas Kerja Pegawai secara 

simultan? 

3. Bagaimana pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas 

Kerja  terhadap Produktivitas Kerja Pegawai dalam 

perspektif Ekonomi Islam (Studi Pt Kai (Persero) Divre 

IV Tanjung Karang)? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, 

maka penulis memiliki tujuan dari penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kepuasan kerja 

dan Loyalitas Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Pegawai secara parsial 

2. Untuk memahami bagaimana pengaruh Kepuasan Kerja 

dan Loyalitas Kerja  terhadap Produktivitas Kerja 

Pegawai secara simultan 

3. Untuk memahami bagaimana pengaruh  Kepuasan Kerja 

dan Loyalitas Kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Pegawai dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Pt Kai 

(Persero) Divre IV Tanjung Karang). 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan, informasi, dan ilmu 

pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan. 

b) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah 

satu kontribusi terhadap dunia akademis agar dapat 

menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian dengan tema serupa. 
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2. Manfaat Praktis  

a) Bagi organisasi atau perusahaan, diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahwa 

untuk mengelola dan mencapai visi misi perusahaan 

terdapat aspek-aspek manajemen yang saling 

berhubungan, salah satunya adalah manajemen 

sumber daya manusia sebagai pelaku operasional 

perusahaan. Perusahaan tidak hanya menuntut hasil 

kerja yang maksimal dari para pegawai, melainkan 

harus adanya timbal balik dengan cara memberikan 

gaji yang sesuai, jenjang karir, dan juga adanya 

keharmonisan hubungan sosial. Karyawan dengan 

kepuasan kerja dan loyalitas kerja yang tinggi akan 

menghasilkan produktivitas kerja dengan kualitas dan 

kuantitas yang terbaik. 

b) Bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh dan dapat berguna bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Teori Kepuasan Kerja  

1. Definisi Kepuasan Kerja 

kepuasan kerja merupakan tingkat rasa puas individu 

atas pekerjaan yang telah dilakukan dan juga adanya 

penilaian serta timbal balik perusahaan terhadap hasil 

pekerjaan tersebut. 

Handoko, yaitu keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

seseorang memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Ini nampak dalam sikap positif terhadap pekerjaan dan 

segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya.
12

  

Berdasarkan pendapat Luthans, kepuasan kerja 

adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa 

baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai 

penting. Davis (1985) dalam Mangkunegara (2005:117) 

mengemukakan bahwa “job satisfaction is related to a 

number of major employee variables, such as turnover, 

absences, age, occupation, and size of the organization in 

which an employee works”.
13

 

Berdasar pendapat tersebut, Mangkunegara 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja berhubungan 

dengan variabel-variabel seperti turnover, tingkat absensi, 

umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi perusahaan. 

 

                                                             
12  Rizky pradana,  Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Loyalitas Kerja, 

Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi Pada Bank 

Indonesia Kota Semarang ), (Skripsi), 36. 
13 Roy Setiawan, “Pengaruh kepuasan kerja dan loyalitas kerja terhadap 

Organizational citizenship behavior pada karyawan  pt.Surya timur sakti jatim”, 

(Jurnal), 3. 
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2. Teori Kepuasan Kerja 

Sharma dan Chandra menyatakan bahwa terdapat 

lima teori kepuasan kerja. Penjelasan lima teori kepuasan 

kerja adalah sebagai berikut: 

1) Teori Need Fulfiment 

Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja diukur 

melalui penghargaan yang diterima pegawai atau 

tingkat kebutuhan yang terpuaskan. Ada hubungan 

langsung yang positif antara kepuasan kerja dan 

kepuasan actual terhadap kebutuhan yang diharapkan. 

2) Teori Equity  

Prinsip teori ini mengemukakan bahwa orang akan 

merasa puas jika mereka mendapatkan keadilan 

(equity), perasaan equity dan inequity diperoleh dengan 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang 

sekelas, sekantor, maupun ditempat lain. Teori ini 

mengidentifikasi equity dalam tiga bagian yakni: 

a) Input, adalah sesuatu yang berharga yang dirasakan 

oleh pegawai sebagai masukan untuk menunjang 

pekerjaanya seperti pendidikan, pelatihan, alat kerja, 

dan lain-lain.  

b) Out comes, adalah segala sesuatu yang berharga 

dirasakan pegawai sebagai dari hasil pekerjaanya, 

seperti gaji, status, pengakuan atas prestasi. 

c) Comparisons person, adalah perbandingan antara 

input dan out comes yang diperolehnya. Menurut 

teori ini puas atau tidaknya pegawai merupakan hasil 

dari perbandingan input-output dirinya dan input-

output pegawai lain. 

3) Teori discrepancy  

Teori ini menyatakan untuk mengukur kepuasan kerja 

seseorang dilakukan dorongan menghitung selisih 

antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan 

kenyataan yang dirasakan. 

4) Teori motives  
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Menurut teori ini terdapat dua faktor pengukur 

kepuasan dan ketidak puasan pegawai yakni: 

a) Faktor maintenance atau dissatisfaction factors, 

adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan 

dengan hakekat manusia yang ingin memperoleh 

ketentraman badaniah meliputi gaji, kualitas 

supervise, kebijakan organisasi, kualitas hubungan 

interpersonal diantara rekan kerja, dengan atasan dan 

bawhan, keamanan bekerja, status, dan kondisi 

kerja. 

b) Faktor motivator atau satisfaction factors, 

menyangkut kebutuhan psikologis pegawai. Faktor 

ini berhubungan dengan penghargaan terhadap 

pribadi pegawai yang secara langsung berkaitan 

dengan pekerjaan seperti prestasi, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri. 

5) Teori social reference-group  

Teori ini hampir menyerupai dengan teori need 

fulfilment, namun perbedaannya adalah bahwa dalam 

teori ini harapan, keinginan, serta kepentingan adalah 

milik individu dalam kelompok dan bukan sebagai 

individu yang independen. Menurut teori ini, jika 

pekerjaan sesuai dengan kepentingan, harapan, dan 

tuntutan individu dalam kelompok, maka seseorang 

akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Pada 

kenyataannya individu tidak selamanya mengikuti apa 

yang diputuskan kelompok, adakalanya bersikap 

independen.
14

 

Berdasarkan beberapa definisi dan teori diatas 

mengartikan bahwa kepuasan kerja merupakan tingkat rasa 

puas individu atas pekerjaan yang telah dilakukan dan juga 

adanya penilaian serta timbal balik perusahaan terhadap 

hasil pekerjaan tersebut. Sesuai dengan kelima teori yang 

menerangkan kepuasan kerja, bahwa dapat dikatakan 

                                                             
14Meithiana Indrasari, Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan, ed.,  

(Surabaya, februari 2017), 42-43 
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kepuasan kerja dapat disebabkan oleh beberapa aspek yang 

berbeda-beda seperti aspek penghargaan dan kebutuhan 

pegawai yang terpenuhi,  karyawan yang puas karena 

adanya keadilan, adanya harapan yang tercapai dari 

pekerjaan. 

 

3. Faktor kepuasan Kerja  

Robbins menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat 

terpengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

a. Mentally Challenging Work 

Dalam kepuasan kerja menggambarkan bahwa 

pegawai lebih menyukai pekerjaan yang memberikan 

peluang kepadanya untuk menggunakan seluruh 

kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan secara bebas. Pegawai sangat mengharapkan 

tanggapan atasan tentang seberapa baik pekerjaan 

tersebut dikerjakan. Pekerjaan yang kurang menantang 

akan membuat pegawai merasa bosan, sebaliknya jika 

pekerjaan yang terlalu menantang akan terasa sulit 

untuk dikerjakan sehingga pegawai akan frustasi. 

b. Equitable Rewards 

Pegawai menginginkan kebijakan organisasi dalam 

sistem pembayaran dan kesempatan promosi yang adil 

dan sesuai dengan yang diharapkan. Pembayaran gaji 

yang adil yakni sesuai ruang lingkup pekerjaan, sesuai 

kemampuan pegawai, serta sesuai dengan standar yang 

berlaku. 

c. Supportive working conditions 

Pegawai selalu akan memperhatikan lingkungan 

kerja untuk memperoleh rasa nyaman.  

d. Supportive colleagues 

Pegawai tidak hanya bekerja untuk uang atau 

penghargaan fisik semata. Pegawai bekerja pada 

dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan interaksi 

sosial. Memiliki dukungan rekan kerja positif akan 



12 
 

 

memberikan kepuasan kerja pegawai. Perilaku 

pimpinan juga mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. 

Penelitian Herzberg mengemukakan faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan kepuasan kerja adalah: 

a) Pencapaian prestasi (achievement). 

b) Pengakuan prestasi (recognition for 

accomplishment). 

c) Pekerjaan yang menantang (challenging work). 

d) Tanggung jawab yang bertambah (increased 

responsibility). 

e) Pertumbuhan serta perkembangan (growth and 

development).15 

 

4. Indikator Kepuasan kerja  

Menurut teori motives (faktor maintenance)  

terdapat 3 indikator kepuasan kerja yakni: 

a. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Pekerjaan memberikan kesempatan pegawai untuk 

belajar sesuai dengan minat serta kesempatan untuk 

bertanggung jawab. Dalam teori dua faktor diterangkan 

bahwa pekerjaan merupakan faktor yang menggerakan 

tingkat motivasi kerja yang kuat sehingga akan 

menghasilkan prestasi kerja yang baik. 

b. Kepuasan terhadap gaji 

 Kepuasan kerja pegawai akan terbentuk apabila 

besar uang yang diterima pegawai sesuai dengan beban 

kerja dan seimbang dengan pegawai lainnya. 

c. Kepuasan terhadap rekan kerja. 

Jika dalam organisasi terdapat hubungan antara 

pegawai yang harmonis, bersahabat, dan saling 

membantu akan menciptakaan suasana kelompok kerja 

                                                             
15Meithiana Indrasari, Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan, ed.,  

(Surabaya, februari 2017),  43-45 
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yang kondusif, sehingga akan menciptakan kepuasan 

kerja.
16

 

 

5. Pengukuran Kepuasan Kerja. 

Robbins menyatakan bahwa pengukuran kepuasan 

kerja dapat dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, 

yaitu single global rating method (SGRM) yang mengukur 

sikap kerja seseorang terhadap pekerjaannya, dan 

Summation score method (SCM) yang mengukur tentang 

pengenalan tugas kerja dan beban kerja, lingkungan kerja, 

hubungan supervise, kesempatan promosi karier, dan 

hubungan dengan relasi kerja. 

Instrument dari wood, Wallace and Zeffani, bahwa 

pengukuran kepuasan kerja dapat menggunakan metode 

NSQ (Need Satisfaction Questonaire ) dengan indikator 

sebagai berikut: 

a) Hubungan baik dilingkungan kerja. 

b) Kemampuan utilitas. 

c) Kebijakan kesejahteraan.
17

 

 

6. Kepuasan Kerja Dalam Islam 

Manusia diciptakan oleh Allah Swt tidak dengan sia-

sia, terdapat alasan yang mendasarinya yakni untuk 

beribadah, mengabdi kepada Allah Swt. Hakikat bekerja 

adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia 

untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharapkan 

imbalan berupa uang. Pentingnya bekerja dalam islam 

dijelaskan oleh firman Allah Swt dalam Q.S An-Najm 

(39): 

  ً ْوَسبِن اَِّلَّ َمب َسٰع َُْس لِْْلِ  َواَْن لَّ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya”.  

                                                             
16Meithiana Indrasari, Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan, ed.,  

(Surabaya, februari 2017),  45 
17Ibid., h. 47-48 
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Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menghasilkan 

sesuatu harus dilakukan dengan bekerja keras. Kesuksesan 

manusia dalam berusaha tergantung pada usaha kerasnya 

dan kesungguhannya. 

Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja dengan 

maksimal disertai dengan penggunaan modal sehingga 

akan mendapatkan output yang lebih tinggi, tetapi  untuk 

mewujudkan hal tersebut harus adanya kepuasan tenaga 

kerja dengan hak-hak tenaga kerja yang telah terpenuhi. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka hak-hak tenaga kerja 

antara lain sebagai berikut: 

1. Para buruh harus memperoleh upah yang semestinya. 

2. Seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan yang 

melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya. 

3. Buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit 

dan dibantu membayar biaya perawatannya pada saat 

itu.  

4. Kebijakan perusahaan dengan mengeluarkan dana 

pensiun untuk para pekerja yang masa kerja telah 

selesai. 

5. Para pengusaha harus diberi dorongan untuk 

memberikan sedekah mereka (amal yang dilakukan 

dengan sukarela) pada para pekerja dan anak-anak. 

6. Mereka harus memberi jaminan asuransi pada para 

pengangguran selama masih menganggur dari dana 

dzakat. Hal itu akan memperkuat kekuasaan mereka dan 

akan membantu menstabilkan tingkat upah dalam 

negeri pada tingkat yang wajar. 

7. Mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang 

cukup selama dalam bekerja. 

 

B. Teori Loyalitas Kerja 

1. Definisi Loyalitas Kerja 

Loyalitas kerja menurut Hasibuan adalah salah satu 

unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang 
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mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya 

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam 

maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak 

bertanggung jawab .  

Loyalitas kerja menurut Sudimin adalah kesediaan 

karyawan dengan seluruh kemampuan, keterampilan, 

pikiran, dan waktu untuk ikut serta mencapai tujuan 

organisasi dan menyimpan rahasia organisasi serta tidak 

melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi 

selama orang itu masih berstatus sebagai karyawan. 

Sedangkan menurut Saydam (2005) loyalitas merupakan 

sikap mental karyawan yang ditunjukkan pada keberadaan 

perusahaan.
18

 

Menurut Reichheld, 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. 

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.
19

 

Loyalitas karyawan menurut Walker dalam Pandey 

dan Khare, adalah karyawan yang puas akan menjadi loyal 

ketika perusahaan menawarkan peluang untuk belajar, 

tumbuh, dan pada saat yang sama menyediakan jenjang 

karir yang sudah jelas bahwa mereka dapat mencapainya 

jika karyawan bekerja dengan maksimal. 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas kerja adalah kesetiaan, 

                                                             
18 Rizky Pradhana,  “Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Loyalitas Kerja, 

Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Bank 

Indonesia Kota Semarang)”, (Skripsi), 39. 
19 Utomo,  Menentukan Faktor faktor Kepuasan Kerja dan Tingkat 

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan PT,  Jurnal Manajemen & 

Kewirausahaan, Vol. 7 (2), 171-188. 
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pengabdian, ketaatan karyawan dalam menjalankan tugas, 

mencapai visi dan tujuan organisasi atau perusahaan 

tempat mereka bekerja. 

 

2. Indikator Loyalitas Kerja 

Menurut Walker dalam Pandey terdapat 3 indikator 

loyalitas kerja, yaitu sebagai berikut: 

a. Taat pada peraturan.  

 Setiap kebijakan yang diterapkan dalam 

perusahaan untuk memperlancar dan mengatur jalannya 

pelaksanaan tugas oleh manajemen perusahaan ditaati 

dan dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini akan 

menimbulkan kedisiplinan yang menguntungkan 

organisasi baik internal maupun eksternal.  

b. Tanggung jawab pada perusahaan.  

  Karakteristik pekerjaan dan pelaksanaan tugasnya 

mempunyai konsekuensi yang dibebankan karyawan. 

Kesanggupan karyawan untuk melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya dan kesadaran akan setiap risiko 

pelaksanaan tugasnya akan memberikan pengertian 

tentang keberanian dan kesadaran bertanggung jawab 

terhadap risiko atas apa yang telah dilaksanakan.  

c. Rasa memiliki  

Adanya rasa ikut memiliki bagi karyawan terhadap 

perusahaan akan membuat karyawan memiliki sikap 

untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap 

perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan 

loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan.
20

 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja 

Selanjutnya Steers dan Porter menyatakan bahwa 

timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh empat faktor, 

yaitu: 

a) Karakteristik pribadi 

                                                             
20Siswanto, Indikator Loyalitas Kerja, Agora Vol.1 No.1 (2013), 6. 



17 
 

 

Meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras dan beberapa 

sifat kepribadian.  

b) Karakteristik pekerjaan  

Berupa tantangan kerja, job stress, kesempatan 

berinteraksi sosial, job enrichment, identifikasi tugas, 

umpan balik tugas dan kecocokan tugas.  

c) Karakteristik desain perusahaan 

Menyangkut pada intern perusahaan itu yang dapat 

dilihat dari desentralisasi, tingkat formalisasi, tingkat 

keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, paling 

tidak telah menunjukkan berbagai tingkat asosiasi 

dengan tanggung jawab perusahaan, ketergantungan 

fungsional maupun fungsi kontrol perusahaan. 

d) Pengalaman yang diperoleh dalam pekerjaan.  

Meliputi sikap positif terhadap perusahaan, rasa 

percaya dan rasa aman.  

 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diungkap di 

atas dapat dilihat bahwa masing-masing faktor mempunyai 

dampak tersendiri bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

sehingga tuntutan loyalitas yang diharapkan oleh 

perusahaan baru dapat terpenuhi apabila karyawan 

memiliki karakteristik seperti yang diharapkan dan 

perusahaan sendiri telah mampu memenuhi harapan-

harapan karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut meliputi 

adanya fasilitas-fasilitas kerja, tunjangan kesejahteraan, 

suasana kerja upah yang diterima, karakteristik pribadi 

individu atau karyawan, karakteristik pekerjaan, 

karakteristik disain perusahaan dan pengalaman yang 

diperoleh selama karyawan menekuni pekerjaan itu.
21

 

 

                                                             
21 Rizky Pradhana,  Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Loyalitas Kerja, 

Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi Pada Bank 

Indonesia Kota Semarang ), (Skripsi), 42. 
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4. Dimensi loyalitas kerja  

Menurut penelitian Wan (2012:2), Loyalitas dibagi 

kedalam dua dimensi, yaitu: 

1. Loyalitas sebagai sikap/attitude 

Karyawan di dalam suatu perusahaan merasa puas 

terhadap perusahaannya. 

2. Loyalitas sebagai perilaku/behavior 

Karyawan dalam sebuah organisasi akan terus bekerja 

di dalam organisasi tersebut, dan akan memberikan 

arah kepada organisasinya. 

Adiwibowo (2012:51) menyatakan loyalitas terdapat 

empat keadaan: 

a.   Loyalitas rendah (sikap rendah dan perilaku rendah). 

b. Loyalitas laten (sikap tinggi dan perilaku tinggi). 

c. Loyalitas superioer (sikap rendah dan perilaku tinggi). 

d. Loyalitas sesungguhnya (sikap tinggi dan perilaku 

tinggi).
22

 

 

5. Loyalitas Kerja Dalam Perspektif Islam 

Zakaria Ismail dan Zafir Mohd Makhbul   

mengemukakan bahwa pekerja yang loyal boleh 

didefinisikan sebagai individu yang melakukan tugas 

dengan bersungguh-sungguh, memberi sokongan kepada 

usaha dan tujuan organisasi serta menjalani proses 

pembangunan diri dalam organisasi, loyalitas pekerja perlu 

diberikan perhatian yang sewajarnya oleh organisasi 

karena loyalitas pekerja yang rendah dapat mempengaruhi 

produktivitas dan pembangunan organisasi. 

Sebenarnya dalam Islam, masalah loyalitas pekerja 

menjelaskan tentang hubungan pekerja dengan 

majikannya. Secara umum hubungan majikan dan pekerja 

dalam syariat Islam bisa disebut dengan hablum minannas 

(hubungan sesama manusia) yang wajib dijaga oleh kedua 

                                                             
22 Rizky Pradhana,  Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, Loyalitas Kerja, 

Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi Pada Bank 

Indonesia Kota Semarang ), (Skripsi), 45. 
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belah pihak. Menurut Islam kesempurnaan hubungan 

antara sesama manusia hanya akan lahir setelah manusia 

tersebut sempurna hubungannya dengan Allah SWT 

(hablum minAllah). Maksudnya, tidak akan menjadi 

sempurna hubungan manusia dengan sesama manusia 

melainkan apabila mereka menyempurnakan hubungan 

dengan Allah SWT. Dan begitulah sebaliknya tidak akan 

menjadi sempurna hubungan manusia dengan Allah SWT 

jika mereka tidak menjaga hubungan dengan sesama 

manusia.  Pengabaian terhadap hubungan kemanusiaan dan 

persaudaraan sejagat itu hanya akan mengundang 

kemurkaan Allah SWT, seperti yang difirmankan-Nya 

dalam Al-Quran surah ali Imran 112 :  

ِهمُ  ُضِسبَت    ُ لَّتُ  َعلَ هَ  ٱلرِّ  َ ل   إَِّلَّ  ثُقِفُٓىاْ  بمَ  أَ هَ  بَِحب  ِ  مِّ ل   ٱّللَّ هَ  َوَحب   َوبَبُٓءو ٱلىَّبسِ  مِّ

هَ  بَِغَضب   ِ  مِّ ِهمُ  َوُضِسبَت   ٱّللَّ  ُ   َعلَ
َكىَتُ  َمس  لِكَ  ٱل  فُُسونَ  َكبوُىاْ  بِأَوَّهُم   َذٰ تِ   َ بِ  ََك   ٱّللَِّ  بََٰ

تُلُىنَ  َۢوبَُِبٓءَ  َوََق  سِ  ٱۡل   ُ لِكَ  َحّق    بَِغ َكبوُىاْ  َعَصىاْ  بَِمب َذٰ تَُدونَ  وَّ ١١١ ََع    

Artinya : "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka 

berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali 

(agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan 

mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan 

mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena 

mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para 

nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu 

disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”.
23

 

Tujuan Islam ialah untuk melahirkan hubungan 

antara majikan dan pekerja dengan cara yang benar dan 

bebas daripada prasangka negatif. Majikan bebas 

melakukan usaha dalam menghasilkan produk serta 

mencari kekayaan, tetapi bukan dengan jalan memerah 

keringat pekerja demi kepentingan diri sendiri. Islam 

mempunyai mekanisme yang jelas untuk mencapai tujuan 

tersebut. Pencapaian tujuan sedemikian disebut dalam Al-

                                                             
23 Kementeria Agama, Al-Qur’an dan Tafsir QS. Ali Imran :112  
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Quran melalui kisah nabi Musa as. yang bekerja dirumah 

nabi Syu’ib as. Nabi Syu’ib (Surah al-Qashash ayat 27).
 24

 

ى اَْن َتأُْجَرنِْي َقاَل ِانِّْيْٓ اُِرْيُد اَْن اُْنِكَحَك اِحْ 
َدى اْبَنَتيَّ ٰهَتْيِن َعٰلْٓ

َثٰمنَِي ِحَجج ٍۚ َفِاْن اَْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَكٍۚ َوَمآْ اُِرْيُد اَْن اَُشقَّ 

لِِحْينَ  ُ ِمَن الّصٰ
ٰ
  َعلَْيَكَۗ َسَتِجُدنِْيْٓ ِاْن َشۤاَء ّللّا

Artinya:”Dia Nabi Syu’ib as. (Syekh Madyan) berkata, 

“Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau 

dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, 

dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 

delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh 

tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku 

tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau 

akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap Muslim tidak 

boleh mengabaikan hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan 

kesaksamaan.  

Penjelasan makna dari ayat di atas digunakan 

sebagai indikator loyalitas kerja dalam islam, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Majikan tidak boleh membebani pekerja dengan suatu 

 pekerjaan yang tidak mampu dilaksanakan oleh 

 pekerja tersebut. 

2. Majikan seharusnya mengutamakan kebajikan kepada 

 pekerja. 

3. timbal balik yang diberikan majikan dapat berupa 

 gaji, tunjangan, jabatan kepada pekerja setimpal 

 dengan pekerjaan yang telah dilakukan. 

Dari hubungan antara majikan dan pekerja dalam 

hal loyalitas maka terdapat dua kesimpulan yaitu, pertama 

loyalitas pekerja adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh 

perusahaan, termasuk perusahaan Islam demi pertumbuhan 

                                                             
24 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Tafsir QS Al-Qashash, 28:27) 
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dan perkembangan perusahaan tersebut. Hal ini bermakna 

Barat dan Islam meyakini bahwa loyalitas pekerja itu 

memang diperlukan. Walaupun ketika akan merangkainya 

menjadi konsep atau teori, maka akan terdapat perbedaan. 

Perbedaan itu terletak pada falsafah dan tasawuf, 

yakni merupakan konsep islam. Teori loyalitas pekerja 

Barat dipengaruhi oleh budaya dan nilai yang tumbuh di 

Barat. Sehingga konsep loyalitas pekerja Barat menjadi 

tidak sesuai jika digunakan pada perusahaan Islam.  

Ridwan merumuskan tentang prinsip dan kriteria 

loyalitas pekerja. Dari hasil penelusurannya terhadap ayat-

ayat Al-Qur’an dan Hadis, ia menyatakan bahwa terdapat 

empat prinsip dan lima kriteria loyalitas pekerja dalam 

Islam. Prinsipnya itu ialah Tauhid, Khilafah, Ukhuwwah 

dan Keadilan. Adapun kriterianya adalah Amanah, 

Kepatuhan pada
 
pimpinan, Ikhlas, Bertanggung jawab dan 

Kebajikan di tempat kerja.
25

        

  

C.  Teori Produktivitas Kerja Pegawai  

1. Definisi Produktivitas Kerja 

Produktivitas berasal dari Bahasa Inggris, product, 

result, outcome, kemudian berkembang menjadi kata 

productive yang berarti menghasilkan, dan productivity 

having the ability or creative. Secara utuh dapat diartikan 

kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu 

Produktivitas menurut Dewan Produktivitas 

Nasional mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang 

selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus 

lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari 

ini. 

Sinungan mengemukakan  bahwa produktivitas 

sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-

barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya, 

                                                             
25Ridwan Nurdin, Prinsip-Prinsip, Kriteria-Kriteria dan Instrumen 

Loyalitas Pekerja Muslim Dalam Perspektif Islam, (Universitas Muhammadiyah 
Sumatera utara:2012) 
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dengan kata lain suatu perbandingan antara hasil keluaran 

dan masukan atau output dengan input”.  

Ravianto mengemukakan bahwa ”Produktivitas 

adalah suatu konsep yang menunjang adanya keterkaitan 

hasil kerja dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan produk dari tenaga kerja”. 

Dari beberapa definisi diatas bahwa dapat 

disimpulkan, produktivitas kerja pegawai adalah 

kemampuan karyawan dalam menghasilkan barang dan 

jasa, tetapi untuk itu dibutuhkan adanya  barang produksi 

dengan kualitas baik, peralatan teknologi yang memadai 

dan juga karyawan dengan ahli keterampilan yang sesuai 

dengan bidangnya. Selain perusahaan mengharapkan hasil 

kerja karyawan yang optimal perusahaan harus 

memberikan pelatihan khusus untuk dapat menghasilkan 

produk yang baik dan juga menciptakan karyawan ahli dan 

professional.
26

 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Pegawai 

a. Sikap Kerja 

Sikap kerja merupakan kesediaan untuk bekerja 

bergiliran, dapat menerima tambahan tugas, bekerja 

dalam suatu tim. Kata sikap berasal dari bahasa Latin 

Aptus, yang berarti “kecocokan” atau “kesesuaian”. 

b. Tingkat Ketrampilan  

Tingkat ketrampilan ditentukan oleh pendidikan 

formal dan informal, adanya pelatihan dalam 

manajemen dan supervise dan keterampilan dalam 

teknik industri. Karyawan yang mempunyai pendidikan 

dan mempunyai pelatihan tentu akan berpotensi untuk 

meningkatkan produktivitas kerja, pada aspek tertentu 

apabila pegawai semakin terampil maka akan lebih 

                                                             
26Farida Lestari, “Pengaruh Teamwork, Kepuasan Kerja, Dan Loyalitas 

Terhadap Produktivitas Pada Perusahaan Jasa” , (Skripsi), 4.   
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mampu menggunakan fasilitsas kerja dengan baik. 

Pegawai akan menjadi lebih terampil apabila 

mempunyai kecakapan (ability) dan pengalaman 

(experience). 

c. Hubungan Antara Tenaga Kerja dan Pimpinan 

Organisasi 

Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan 

organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara 

pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 

meningkatkan produktivitas melalui lingkaran 

pengawasan mutu dan penilaian mengenai kerja unggul. 

Hubungan antara atasan dan bawahan akan 

mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari 

pandangan atasan terhadap bawahan, mengenai sejauh 

mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan. 

d. Efisiensi Tenaga Kerja 

Berdasarkan pendapat Sarwoto bahwa efisiensi 

tenaga kerja pada dasarnya adalah perwujudan daripada 

cara-cara kerja. Tapi dalam keseluruhanya hasil suatu 

kerja juga ditentukan oleh manusianya sebagai 

pelaksana kerja dan lingkungan dimana manusia itu 

bekerja. dan tenaga kerja sangat penting bagi 

perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan 

memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara 

produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan yaitu 

tercapainya produktivitas kerja. 

e. Kewiraswastaan 

Kewiraswastaan tercermin dalam pengambilan 

resiko, kreatifitas dalam berusaha dan berada di jalur 

yang benar dalam berusaha. pada dasarnya seorang 

karyawan yang kreatif dalam dunia kerja tentu akan 

mendorong peningkatan proses produksi sehingga 

tercapainya produktivitas kerja yang di inginkan oleh 

perusahaan.
27

 

                                                             
27

Sedarmayanti, Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja, ed.,  (Bandung, Mei 

2011), 227-228. 
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f. Manajemen produktivitas 

Berdasarkan pendapat sedarmayanti bahwa 

manajamen produktivitas adalah manajamen yang 

efesien mengenai sumber dan sistem kerja untuk 

mencapai produktivitas. Produktivitas karyawan 

dipengaruhi oleh adanya pemberian motivasi dengan 

memberikan kompensasi (gaji), tunjangan 

kesejahteraan, dan peningkatan kualitas karyawan 

dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 

karyawan. 

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Turunnya 

Produktivitas Kerja Pegawai: 

a. Menurunnya presensi. 

b. Meningkatkan Labour Turnover (perpindahan buruh 

 tinggi). 

c. Meningkatnya Kerusakan.
28

  

 

3. Indikator Produktivitas Kerja Pegawai 

Indikator produktivitas kerja menurut Dewan 

Produktivitas Nasional adalah sebagai berikut:  

a. Kemampuan 

 Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat 

bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja.  

b. Semangat kerja  

Merupakan usaha untuk menjadi lebih baik dari 

hari kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja 

dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari sebelumnya.  

c. Mutu.  

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih 

baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil 

                                                                                                                                   
 
28Saksono, faktor-faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja 

karyawan, (Jurnal Produktivitas kerja karyawan), 8-9. 
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pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja 

seorang pegawai. Jadi menigkatkan mutu bertujuan 

untuk memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan 

dan dirinya sendiri.  

 

4. Pengukuran Produktivitas Kerja Pegawai 

a. Pengukuran produktivitas secara umum dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1)  Produktivitas Total. 

Adalah perbandingan antara total keluaran (output) 

dengan total masukan (input) per satuan waktu. 

Dalam penghitungan produktivitas total, semua 

faktor masukan (tenaga kerja, capital, bahan, 

energy) terhadap total keluaran harus 

diperhitungkan.                       

                       hasil total 

    Produktivitas Total = 

                       masukan total 

 

2) Produktivitas Parsial 

Adalah perbandingan dari keluaran dengan satu jenis 

masukan atau input per satuan waktu, seperti upah 

tenaga kerja, capital, bahan, energy, beban kerja dan 

lain-lain.                    

               hasil total  

Produktivitas Parsial =  

                                masukan total 

 

b. Manfaat Mengukur Produktivitas 

Pada tingkat perusahaan pengukuran produktivitas 

terutama digunakan sebagai sarana manajemen untuk 

menganalisis dan mendorong efisiensi produksi: 

1) Pertama, dengan pemberitahuan awal instalasi dan 

 pelaksanaan suatu sistem pengukuran, akan 

 meningkatkan kesadaran dan manfaat pegawai pada 

 tingkat dan rangkaian produktivitas.  

2) Kedua, diskusi tentang gambaran yang berasal dari 

 metode relative kasar/dari data yang kurang 
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 memenuhi syarat, memberi dasar bagi penganalisaan 

 proses yang konstruktif atas produktif. 

3) Ketiga, Penempatan perusahaan yang tetap seperti 

 dalam menentukan target yang nyata dan pertukaran 

 informasi antar pegawai dan manajemen secara 

 periodic terhadap masalah yang saling berkaitan. 

 

c. Metode Pokok Pengukuran Produktivitas  

 Pengukuran produktivitas berarti perbandingan, 

perbandingan tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

a) Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan 

apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, 

namun hanya mengetengahkan apakah meningkat 

atau menurun. 

b) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (tugas 

perorangan, seksi, proses) dengan lainnya. 

Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian 

relative. 

c) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target.
29

 

 

5. Konsep Produktivitas 

Konsep produktivitas yakni sebagai berikut: 

a. Suatu organisasi bisnis adalah suatu badan yang 

 mampu menentukan nasibnya. 

b. Organisasi yang produktif akan menyingkirkan 

 organisasi yang kurang produktif. 

c. Organisasi harus berkembang supaya bertahan hidup. 

d. Kesehatan organisasi diukur berdasarkan gambaran 

 keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. 

e. Kualitas yang rendah akan menyebabkan kerugian.
30

 

 

 

                                                             
29Ibid. h 208-209 
30Ibid. h 203 
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Produktivitas dikatakan meningkat apabila: 

a. Volume/kuantitas keluaran bertambah besar, tanpa 

 menambah jumlah masukan. 

b. Volume/kuantitas keluaran tidak bertambah, akan 

 tetapi masukannya berkurang. 

c. Volume/kuantitas keluaran bertambah besar sedang 

 masukannya juga berkurang 

d. Jumlah masukan bertambah, asalkan volume/kuantitas 

 keluaran bertambah berlipat ganda.
31

 

Secara makro, sumber pertumbuhan dapat dikelompokkan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pertama, peningkatan stok modal sebagai hasil 

 akumulasi dari proses pembangunan yang terus 

 berlangsung. Proses akumulasi ini merupakan hasil 

 dari proses investasi. 

b. Kedua, peningkatan jumlah tenaga kerja, memberi 

 kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

c. Ketiga, peningkatan produktivitas merupakan sumber 

 pertumbuhan yang bukan disebabkan oleh 

peningkatan penggunaan jumlah dari input atau 

sumber daya, melainkan disebabkan oleh peningkatan 

kualitasnya.
32

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas kerja pegawai merupakan kemampuan 

karyawan dalam menghasilkan barang dan jasa. 

Perusahaan mengharapkan produktivitas kerja yang tinggi 

untuk mewujudkan target perusahaan. untuk itu banyak 

faktor pendukung yang saling berhubungan dalam 

menciptakan produktivitas kerja, seperti sikap kerja, 

tingkat keterampilan, hubungan antara bawahan dengan 

pimpinan organisasi, efisiensi tenaga kerja, 

kewiraswastaan, manajemen produktivitas, seorang 

karyawan yang  mampu bekerja sendiri dan bekerja dalam 

tim juga siap diberikan pekerjaan tambahan diluar jam 

                                                             
31Ibid. h 206 
32Ibid. h 207 
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kerja dan karyawan tidak hanya menjalankan perintah saja 

melainkan dapat ikut serta dalam diskusi visi misi 

perusahaan, dan juga selain bekerja karyawan juga 

mendapatkan pelatihan khusus untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan.  

Jika faktor-faktor tersebut diperhatikan dan 

dilaksanakan dengan benar dan meminimalisir faktor 

penyebab turunnya produktivitas kerja maka produktivitas 

kerja karyawan akan tinggi sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan. Selain itu perusahaan harus melakukan 

pengukuran produktivitas kerja juga mengevaluasinya 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah  produktivitas 

kerja ini menurun atau meningkat. 

 

6. Prinsip Produktivitas Kerja Dalam Islam. 

Salah satu indikator produktivitas kerja pegawai 

yaitu semangat kerja atau etos kerja, sesuai dengan 

pernyataan tersebut terdapat pemikiran imam Al Ghazali 

tentang semangat kerja atau etos kerja. 

Menurut pemikiran imam Al Ghazali, ajaran islam 

sangat  mendorong  umatnya  untuk  bekerja  keras, dan  

bahwa  ajaran  islam memuat  spirit  dan  dorongan  pada  

tumbuhnya  budaya  dan  etos  kerja  yang  tinggi. Kalau 

pada tataran praktis, umat islam seolah-olah beretos kerja 

rendah,  maka  bukan  sistem  teologi  yang  harus  

dirombak, melainkan  harus diupayakan  bagaimana  cara  

dan  metode  untuk  memberikan  pengertian  dan 

pemahaman  yang  benar  mengenai  watak  dan  karakter  

esensial  dari  ajaran islam yang sesungguhnya. 

Semangat kerja adalah  merupakan  sikap  mental 

dalam  menghayati  dan  menghargai  pekerjaan.  Juga  

disebutkan  bahwa  etos kerja adalah cara pandang yang 

diyakini seseorang bahwa bekerja tidak hanya bertujuan  

memuliakan  diri,  tetapi  untuk  amal  ibadah. 

 Pemikiran  Al-Ghazali  tentang  etos  kerja yaitu 

pertama keutamaan usaha dan motivasi usaha, dan itu 
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sangat relevan dengan masa sekarang.  Di  zaman  ini  para  

pekerja  atau  pelaku  usaha  sangatlah  banyak, jika 

didalam dirinya tidak ada motivasi untuk usaha pastilah 

para pekerja atau  pelaku  usaha  tersebut  akan  kalah  

saing  dengan  yang  lain.  Motivasi tersebut  digunakan  

untuk  memaksimalkan  kinerja  agar  sesuai  dengan 

keinginan. Al Ghazali menyatakan bahwa prestasi kerja 

seseorang sangat tergantung pada motivasinya. Dengan 

kata lain motivasi kerja  sangat  dibutuhkan    dalam  dunia  

bekerja.  Motivasi  kerja  sangatlah penting  untuk  pekerja  

atau  pelaku  usaha  untuk  bertahan  di  karir  tertentu 

ataupun  untuk  pengembangan  karir.
33

 

Kedua yaitu berlaku  adil  atau  tidak  dzalim  adalah  

salah  etos  kerja  yang  harus dimiliki oleh seorang pekerja 

dan pelaku usaha, ketiga yaitu tidak pernah merasa puas 

berbuat kebaikan. Karena merasa puas didalam berbuat 

kebaikan adalah tanda-tanda kematian kreativitas. 

Keutamaan usaha dan mencari nafkah, Al-Ghazali 

menjelaskan dalam kitab  Ihya  Ulumuddin  yaitu  dengan  

mengutip  ayat-ayat  Al-Qur’an yaitu Surah Al-A’raf (7) 

:10 

ُكمْ  ىّٰ ب تَْشُكُسْونَ  َولَقَْد َمكَّ ُْْلا مَّ ُْهَب َمَعبََِشَۗ قَلِ فًِ اَّْلَْزِض َوَجَعْلىَب لَُكْم فِ  

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu 

sekalian di  muka  bumi  dan  Kami  adakan  bagimu  di  

muka  bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu 

bersyukur”. (QS. Al-A’raf [7]:10). 

Menurut Chablullah (2002), bahwa Islam 

mempunyai penilaian kinerja tersendiri yang meliputi 

beberapa unsur sebagai berikut : 

a. Niatnya bekerja adalah karena Allah.  

b. Dalam bekerja harus memberlakukan kaidah secara 

totalitas.  

c. Motivasinya adalah untuk mencari “keberuntungan” di 

dunia dan akhirat.  

                                                             
33Sondang P. Siagian,  Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: Bina 

Aksara, 1989, h. 138 
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d. Dalam bekerja dituntut penerapan asas efisiensi dan   

manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan 

alam.  

e. Menjaga keseimbangan antara mencari harta dengan 

beribadah.  

f. Setelah berhasil dalam pekerjaan hendaknya bersyukur 

kepada Allah SWT.
34

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan rencana penelitian:. 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Eky Dian Pratiwi, Skripsi, 

dengan judul “ Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi 

Terhadap Produktivitas Pada Karyawan PT Makalot 

Industrial Indonesia di Jakarta Utara”. Penelitian ini 

bertujuan  untuk mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja 

dan Motivasi Terhadap Produktivitas Pada Karyawan PT 

Makalot Industrial Indonesia  Di Jakarta Utara. Penelitian 

ini menggunakan metode survei dengan pendekatan 

kausalitas dan menggunakan data sekunder (produktivitas 

kerja) dan data primer (kepuasan kerja dan motivasi kerja). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik acak proporsional dengan 58 

responden sebagai sampel. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 17.0. Dari hasil uji F 

diketahui kepuasan kerja dan motivasi kerja secara 

serentak memiliki hubungan yang positif terhadap 

produktivitas kerja yang dilihat dari F hitung (400,941) > F 

tabel (3,165). Lalu secara parsial variabel kepuasan kerja 

memiliki t hitung (1,777) > ttabel (1,673). Dapat diketahui 

kepuasan kerja mempunyai hubungan positif yang 

signifikan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan 

motivasi kerja memiliki thitung (12,694) > t tabel (1,673). 

Dapat diketahui motivasi kerja mempunyai hubungan 

                                                             
34

Ari Prasetyo, Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Islam Pada 

Karyawan Muslim Tenaga Kependidikan, (Jurnal), hlm. 3 
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positif yang signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Adapun nilai R2 sebesar 0,936 yang artinya bahwa tingkat 

produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh variabel kepuasan 

kerja dan motivasi kerja sebesar 93,6% dan sisanya 6,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian.
35

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh  Farida Lestari, Skripsi, 

dengan judul Pengaruh Teamwork, Kepuasan Kerja, Dan 

Loyalitas Terhadap Produktivitas Pada Perusahaan Jasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh 

teamwork, kepuasan kerja dan loyalitas berpengaruh 

terhadap produktivitas yang diberikan kepada pelanggan 

Data diambil dari perusahaan penyedia jasa outsourcing 

dengan jumlah responden 113 karyawan. Metode analisis 

dengan menggunakan Structure Equation Model (SEM), 

sedang alat analisisnya menggunakan AMOS. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa teamwork, kepuasan kerja 

dan loyalitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas, baik secara parsial maupun simultan.
36

  

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ryan Adithama, Skripsi, 

dengan Judul pengaruh Motivasi Dan Loyalitas Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Bpr Sukahaji 

Cabang Cikijing. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi dan 

loyalitas berpengaruh terhadap produktivitas pegawai di 

BPR Cikijing. Penelitian ini dirancang dengan 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas 

permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian 

konsep/teori yang digunakan. Populasi yang di ambil 

adalah pegawai BPR Cikijing Kabupaten Majalengkan 

dengan sampel 13 orang pegawai, adapun sumber data 

                                                             
35Eky Dian Pratiwi, “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap 

Produktivitas Pada Karyawan PT Makalot Industrial Indonesia di Jakarta Utara”. 

(skripsi), h.2 
36Farida Lestari, “Pengaruh Teamwork, Kepuasan Kerja, Dan Loyalitas 

Terhadap Produktivitas Pada Perusahaan Jasa”. (skripsi), h.2 
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yang diambil adalah data primer dan sekunder, dengan 

teknik pengumpuln data ,menggunakan kuisioner, 

wawancara, dokumen dan observasi. Selanjutnya untuk uji 

instrument penelitiannya menggunakan uji validitas, uji 

reabilitas, uji asumsi klasik : Multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas data, 

Method Successive Interval (MSI), metode analisa data 

dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan motivasi 

pegawai di PT. BPR. Sukahaji Cabang Cikijing Kabupaten 

Majalengka sudah baik, ini sesuai dengan hasil penelitian 

diperoleh nilai sebesar (86%), angka ini  menunjukkan 

tanggapan responden berada pada setuju dan sangat setuju, 

loyalitas pegawai di PT. BPR. Sukahaji Cabang Cikijing 

Kabupaten Majalengka sudah baik, ini sesuai dengan hasil 

penelitian diperoleh nilai sebesar (82,7%), angka ini 

menunjukkan tanggapan responden berada pada setuju dan 

sangat setuju, produktivitas kerja pegawai di PT. BPR. 

Sukahaji Cabang Cikijing Kabupaten Majalengka sudah 

baik, ini sesuai dengan hasil penelitian diperoleh nilai 

sebesar (87,8%), angka ini menunjukkan tanggapan 

responden berada pada setuju dan sangat setuju, pengaruh 

motivasi dan loyalitas terhadap produktivitas kerja di PT. 

BPR Sukahaji Cabang Cikijing Kabupaten Majalengka 

diperoleh sebesar (62,4%) sedangkan sisanya sebesar 

(37,6%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini.
37

  

4. Penelitian ini dilakukan oleh Fatriani Widayati, jurnal, 

dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas 

Kerja terhadap Kinerja Guru. Penelitian ini bertujuan untuk   

 (1) mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri se-Kecamatan Sekayu. 

 (2) mengetahui pengaruh loyalitas kerja terhadap kinerja 

guru di SMP Negeri se-Kecamatan Sekayu.  

                                                             
37Ryan Adithama, “pengaruh Motivasi Dan Loyalitas Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai Di Bpr Sukahaji Cabang Cikijing”. (skripsi), h.2 
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 (3) mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan loyalitas 

kerja terhadap kinerja guru di SMP Negeri se-Kecamatan 

Sekayu. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data 

dianalisis menggunakan rumus regresi linear berganda 

dengan menggunakan program SPSS versi 22.0 for 

Windows.  

 Penelitian ini menunjukkan bahwa:  

 (1) terdapat pengaruh yang kuat antara variabel kepuasan 

kerja terhadap variabel kinerja guru SMP Negeri se-

Kecamatan Sekayu dengan memberikan kontribusi R2 

sebesar 53% 

 (2) terdapat pengaruh yang sangat kuat antara variabel 

loyalitas kerja terhadap variabel kinerja guru di SMP 

Negeri se-Kecamatan Sekayu dengan memberikan 

kontribusi R2 sebesar 73% 

 (3) terdapat pengaruh kepuasan kerja dan loyalitas kerja 

secara besama-sama terhadap kinerja guru di SMP Negeri 

se-Kecamatan Sekayu, dengan angka koefisien konstant 

(ɑ) 5,551, koefisien X1 = 0,066 dan Koefisien X2 = 0,841 

sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda Y 

=5,551 + 0,066 X1 + 0,841 X2..
38

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Nuramalia, Skripsi, dengan 

judul Pengaruh Disiplin Dan Loyalitas Kerja Terhadap 

Produktivitas Karyawan Pt. Matahari Putra Prima Tbk. 

Cabang Hypermart Palembang Indah Mall. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Disiplin dan Loyalitas Kerja 

Terhadap Produktivitas Karyawan Pada PT. Matatahri 

Putra Prima Tbk, Cabang Hypermart Palembang Indah 

Mall. Dengan nilai signifikan f sebesar 0,000 < (0,05) 

persamaan regresi berganda memasuki niali Y = 5,605+ 

543 X1 + 946 X2 + e terdapat disiplin kerja terhadap 

produktivitas karyawan pada PT. Matahri Putra Prima Tbk, 

Cabang Hypermart Palembang Indah Mall. Dengan nilai 

                                                             
38Fatriani Widayati, “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Loyalitas Kerja 

terhadap Kinerja Guru”. (jurnal), h.2 
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Signifikan t 0,000 < (0,05) terdapat loyalitas kerja terhadap 

produktivitas karyawan PT. Matahri Putra Prima Tbk, 

Cabang Hypermart Palembang Indah Mall. Dengan 

Signifikan T sebesar 0,000 < (0,05. yaitu peneliti 

menggunakan metode teknik analisis data secara Koefisien 

Korelasi (r), Koefisien Determinasi Berganda (R2) dan Uji 

Hipotesis secara Parsial. 

  Hasil penelitian ini diperoleh persamaan uji regresi 

linier berganda Y = 5,605+ 543 X1 + 946 X2 + e Dimana 

koefisien tegresi variabel Disiplin Kerja 543 X1 dan 

Loyalitas Kerja 946 X2 dengan konstanta 5,605.  

  Hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar R2 = 0,582 atau 58,2%. 

Artinya adalah Disiplin dan Loyalitas Kerja Terhadap 

Produktivitas Karyawan sebesar 0,582 atau 58,2% 

sedangkan sisanya 44,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian. 

  Dari analisis data diperoleh koefisien (r) 0,763. Ini 

bahwa diantara variabel disiplin dan loyalitas kerja 

memiliki hubungan yang tinggi dan kuat dengan 

produktivitas karyawan (Y). Uji hipotesis memperoleh 

nilai t-hitung pada variabel disiplin kerja (X1) adalah 

sebesar 3,975 dengan tingkat signifikan f maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Signifikan t 0,000 < 0,05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Uji hipotesis memperoleh 

nilai t-hitung pada variabel loyalitas kerja (X2) adalah 

sebesar 5,959 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara parsial bahwa 

variabel Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas 

Karyawan pada PT. Matahari Putra Prima Tbk, Cabang 

Hypermart PalembangIndah Mall sedangkan Loyalita 

Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan pada 

PT. Matahari Putra Prima Tbk, Cabang Hypermart 

Palembang Indah Mall.
39

 

                                                             
39Nuramalia, “Pengaruh Disiplin Dan Loyalitas Kerja Terhadap 

Produktivitas Karyawan Pt. Matahari Putra Prima Tbk. Cabang Hypermart 
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6. Penelitian ini dilakukan oleh Aulya Fitrianingrum, Skripsi, 

dengan judul Pengaruh Kemampuan Teknis Dan Loyalitas 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. 

Jawasurya Kencana Indah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh positif signifikan kemampuan teknis dan 

loyalitas kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

PT. Jawasurya Kencana Indah baik secara berganda. 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan eksplanatory. 

Sampel penelitian sebanyak 69 responden. Pengumpulan 

data menggunakan kuesioner, pengolahan data 

menggunakan coding, editing, tabulating, dan proses 

dengan program komputer. Uji instrument menggunakan 

uji validitas, dan reliabilitas. Analisis data menggunakan 

uji regresi berganda, uji hipotesis (uji t, dan uji F), serta 

koefisien determinasi. Dari hasil analisis data yang 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kemampuan 

teknis dan loyalitas kerja baik secara parsial maupun 

berganda mempunyai berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja pada PT. Jawasurya Kencana 

Indah.
40

 

7. Penelitian ini dilakukan oleh Hani Siti Hanifah, Jurnal, 

dengan judul Analisis Loyalitas Karyawan Terhadap 

Produktivitas Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana loyalitas karyawan dan 

produktivitas kerja karyawan serta pengaruh dari loyalitas 

karyawan terhadap produktivitas kerja pada CV. Budi Jaya 

Abadi Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif verifikatif, dimana jumlah 

populasi sebanyak 324 karyawan dan teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan probability 

sampling yaitu dengan rumus slovin menjadi 76 karyawan. 

Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Analisis 

                                                                                                                                   
Palembang Indah Mall”, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi UNIVERSITAS 

TRIDINANTI PALEMBANG), h.11  
40Aulya Fitrianingrum, “Pengaruh Kemampuan Teknis Dan Loyalitas Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Jawasurya Kencana Indah”. 

(Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Muria Kudus), h.6 
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Regresi Linier Sederhana.Berdasarkan hasil penelitian ini 

maka pengujian hipotesis dengan Uji-T diperoleh nilai 

thitung untuk variabel Loyalitas Karyawan sebesar 2.796 

dengan nilai ttabel sebesar 1,67 maka 2.796 >1,67, sesuai 

dengan hipotesis bahwa thitung > ttabel maka H0 ditolak 

yang artinya Terdapat Pengaruh Loyalitas Karyawan 

terhadap Produktivitas Kerja pada CV. Budi Jaya Abadi 

Garut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara loyalitas 

karyawan terhadap produktivitas kerja. Sehingga semakin 

tinggi loyalitas karyawan maka semakin tinggi pula 

produktivitas yang dihasilkan.
41

 

8. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Lasari, Skripsi, dengan 

judul Pengaruh Disiplin Kerja Dan Loyalitas Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Pt. Mandala Finance Cabang 

Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh disiplin kerja dan loyalitas terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Mandala Finance Cabang Gowa. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, 

digunakan sampel sebanyak 40 responden karyawan PT. 

Mandala Finance Cabang Gowa. Data penelitian ini 

diperoleh dari kuesioner (primer), studi kepustakaan, dan 

memperoleh data langsung dari pihak terkait sesuai tujuan 

penelitian. Teknik menggunakan uji asumsi klasik, regresi 

berganda dengan uji hipotesis, uji T (parsial). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan loyalitas 

secara parsial PT. Mandala Finance Cabang Gowa, 

variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh 

pengaruh yang signifikan, kemudian untuk variabel 

loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan diperoleh 

pengaruh yang signifikan, variabel loyalitas merupakan 

                                                             
41 Hani Siti Hanifah, “Analisis Loyalitas Karyawan terhadap Produktivitas 

Kerja”. Jurnal Volume 1 No.2 2019, H.1  
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variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja 

karyawan.
42

 

9. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Ridluan, Skripsi, 

dengan judul Analisis Pengaruh Budaya Kerja Islami (X1) 

Dan Kepuasan Kerja (X2) Terhadap Produktivitas 

Karyawan (Y) Di Villa Buana Meteseh Tembalang. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan (field 

research) dengan pendekatan Kuantitatif yang 

menekankan analisisnya pada numerikal (angka-angka) 

yang diolah dengan metode statistika. Field research yang 

digunakan dalam penelitianKuantitatif ini menghasilkan 

data tentang pengaruh Variabel Budaya Kerja Islami dan 

Kepuasan Kerja baik secara sendiri-sendiri (parsial) 

maupun bersama-sama (simultan) terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan di Villa Buana Meteseh. 

Jumlah sampel penelitian ini adalah 100 orang 

karyawan/responden. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang diukur 

dengan menggunakan skala likert. Kuesioner ini juga telah 

melewati uji Validitas dan Reliabilitas dengan hasil Valid 

dan Reliabel (Handal) Dalam penelitian ini variabel yang 

diteliti dibagi menjdi dua kelompok, yaitu variabel bebas 

(independent) berupa Budaya kerja Islami(X1) dan 

Kepuasan Kerja (X2).dan variabel terikat (dependen) yaitu 

Produktifitas Kerja Karyawan (Y). Teknik analisis data 

yaitu korelasi ganda (multyple correlation) yang 

menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua 

variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama 

(simultan) dengan variabel yang terikat (Y).  

Variabel Pelayanan Islami X1 (Budaya Kerja islami) 

dan X2 (Kepuasan Kerja) memiliki VIF tidak lebih dari 10 

dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 yang dapat 

disimpulkan bahwa model regresi berganda terbebas dari 
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Multikolenieritas. Berdasarkan uji Heteroskedastisitas 

dengan metode Glesjer diperoleh nilai signifikan 0.962 dan 

0,995 lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung 0,048 dan 

0,006 lebih kecil (<) dari t-tabel 1,661, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

Heterokedastisitas. Untuk Analisis Regresi Berganda, 

dengan menggunakan bantuan software SPSS 16.0 bisa 

diambil kesimpulan bahwa: Terdapat pengaruh yang 

kurang signifikan antara variabel Budaya Kerja Islami 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Villa Buana 

Meteseh Tembalang Semarang Yang ditunjukkan pada 

koefisien regresi Budaya Kerja Islami (X1) sebesar -0,003 

dan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,973 yang lebih 

besar dari tingkat kepercayaan sebesar (0,005 < 0,05). 

Terdapat pengaruh yang juga kurang signifikan antara 

variabel Kepuasan kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan di Villa Buana Meteseh Tembalang Semarang 

Yang ditunjukkan pada koefisien regresi Kepuasan Kerja 

(X2) sebesar 0,130 dan nilai probabilitas signifikan sebesar 

0,239 yang lebih besar dari tingkat kepercayaaan 0,05 

(0,000 < 0,05).
43

 

10. Penelitian ini dilakukan oleh Fauzan Rahman, Skripsi, 

dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Pt.Bakapindo Di Jorong Durian Nagari 

Kamang Mudiak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap 

produktivitas kerja PT. Bakapindo di Jorong Durian Nagari 

Kamang Mudiak Kabupaten Agam, objek penelitian adalah 

karyawannya.  

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan menggunkan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisi data 
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menggunakan Uji validitas, Uji regresi linear sederhana, 

Uji korelasi, Uji t, dan Uji determinasi. 

  Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh variabel kepuasan kerja (X) terhadap variabel 

produktivitas kerja (Y) dengan nilai sig 0,670 > 0,05 dan 

varibel X terhadap variabel Y tidak memiiki hubungan atau 

tidak berkorelasi. Dan tidak terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikansi kepuasan kerja (X) terhadap produktivitas 

kerja PT. Bakapindo (Y) hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai sig untuk pengaruh X terhadap Y sebesar 0,670 > 

0,05 nilai t htung 0,429 < 2,012 dan besarnya pengaruh 

kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja PT. Bakapindo 

dapat dilihat dari besarnya nilai R square yang diperoleh 

yakni 0,004/ 4% .
44

 

 

Perbedaan tampak jelas dari judul penelitian yang 

penulis bahas dengan kesepuluh penelitian terdahulu ini, 

dimana mulai dari variable yang dibahas, objek, cara analisis 

dan periode pembahasannya jelas berbeda, namun hanya saja 

penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan 

penulis bahas. Perbedaan spesifiknya adalah pada penelitian 

yang dilakukan oleh Fauzan Rahman, bahwa perbedaan antara 

penelitian fauzan dengan penulis terletak pada penambahan 

variabel bebas yang dilakukan oleh penulis dan teknik analisis 

data. Fauzan menggunakan teknik analisis data yaitu uji 

regresi linear sederhana karena hanya memiliki satu variabel 

bebas, selain itu juga terdapat perbedaan mendasar yaitu pada 

hasil penelitian. Hasil penelitian fauzan yaitu kepuasan kerja 

tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja sedangkan 

hasil penelitian penulis bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap produktivitas kerja pegawai. perbedaan yang 

terakhir yaitu pada objek penelitian yang mana objek 

penelitian fauzan adalah karyawan PT Bakapindo sedangkan 

                                                             
44Fauzan Rahman, “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas 

Kerja Pt.Bakapindo Di Jorong Durian Nagari Kamang Mudiak”. (Skripsi Program 

Sarjana Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi), H.3 
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objek penelitian penulis adalah pegawai PT KAI (Persero) 

Divre IV TNK.  

 

maka dari itu perlu untuk diteliti lebih dalam 

mengenai penelitian yang penulis bahas, karena sebelumnya 

belum dibahas oleh peneliti manapun. Dengan melihat latar 

belakang di atas maka penulis perlu melakukan suatu 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Loyalitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 

Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PT KAI 

(Persero) Divre IV Tanjung Karang)”. 

 

I. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan studi 

lietratur, maka dibuat sebuah Kerangka berfikir yang dapat 

penulis gambarkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

               Skema Kerangka 

1. Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai 

Kepuasan kerja merupakan tingkat rasa puas 

individu atas pekerjaan yang telah dilakukan dan juga 

adanya timbal balik yang diberikan perusahaan terhadap 

hasil pekerjaan tersebut.  

Tercapainya kepuasan kerja dapat ditentukan oleh 

banyak faktor yaitu dengan mendapatkan gaji yang sesuai 

artinya adalah besar uang yang diterima sesuai dengan 

beban kerja, tanggung jawab, juga posisi atau jabatan 

seorang karyawan. Adanya kenyamanan dalam bekerja 

dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis antara 

sesama pegawai, antara atasan atau pimpinan dengan 
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pegawai. Terdapat pekerjaan yang menantang sehingga 

pegawai termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. 

Perusahaan tidak hanya memberikan gaji atau tunjangan 

melainkan juga memberikan penghargaan berupa promosi 

kepada pegawai untuk dapat meraih jenjang karir.  

Apabila yang didapatkan ternyata lebih besar 

daripada yang diharapkan, maka pegawai akan menjadi 

lebih puas lagi. Hal tersebut membuktikan jika seorang 

pegawai memiliki keterampilan dalam bekerja dan 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan 

perusahaan, perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan 

pegawai sehingga pada akhirnya akan mendapatkan 

produktivitas kerja yang tinggi. 

 

2. Loyalitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai 

Loyalitas kerja merupakan kesetiaan, ketaatan, rasa 

tanggung jawab seorang pegawai dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya.  

Loyalitas pekerja dapat terbentuk dari banyak faktor, 

seorang pegawai dengan masa kerja yang panjang dapat 

menjelaskan bahwa pegawai memiliki keahlian yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan perusahaan dan adanya kejujuran 

serta semangat kerja, sehingga pegawai dipercaya oleh 

perusahaan untuk tetap bekerja pada posisi yang telah 

disediakan.  

Dalam pembuatan rencana kerja pimpinan tidak 

hanya merancangnya sendiri tetapi melibatkan pegawai 

dengan cara memberikan kesempatan pegawai untuk dapat 

mengutarakan pendapatnya, hal ini menjadikan karyawan 

mempunyai rasa ikut memiliki perusahaan. Dapat 

disimpulkan bahwa apabila pegawai sudah memahami 

pekerjaanya dan juga dengan masa kerja yang panjang 

tentu memiliki loyalitas, adanya loyalitas dapat dipastikan 

hasil kerja pegawai akan berkualitas baik. 

 kepuasan kerja dikaitkan dengan ajaran Islam maka 

yang muncul adalah tentang ikhlas, sabar, dan syukur. 
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Ketiga hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari sangat 

berkaitan dengan permasalah yang muncul dalam bekerja 

terutama kepuasan kerja. Bekerja dengan ikhlas, sabar dan 

syukur kadang-kadang memang tidak menjamin 

menaikkan output. Tapi sebagai proses, bekerja dengan 

ketiga aspek tersebut memberikan nilai tersendiri. Dengan 

bekerja secara ikhlas yang disertai dengan sabar dan 

syukur maka ada nilai satisfaction tertentu yang diperoleh, 

yang tidak hanya sekedar output. Ketika pekerjaan selesai 

maka ada kepuasan yang tidak serta merta berkaitan 

langsung dengan output yang diperoleh. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim 

ayat 7: 

ٍْ لَ              َدوَُّكْم َولَى ِْه َكفَْستُْم اِنَّ َعَرابِ َْ َن َزبُُّكْم لَى ِْه َشَكْستُْم ََّلَِش
ٌْ َواِْذ تَبَذَّ د  َشِد  

 

Artinya:“sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan 

kami tambahkan (nikmat-ku) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azabku 

sangat pedih”. (Q.S. Ibrahim :7)45
 

 Syukur berarti memaksimalkan potensi yang ada, 

punya fisik yang sempurna digunakan dengan baik, indra 

yang diberikan akan maksimal jika kita menyadari akan 

potensinya, kondisi sadar atas kepemilikan diri adalah 

konsep dari rasa bersyukur. Selanjutnya adalah sabar dan 

ikhlas dengan tetap memeperhatikan potensi diri, 

memahami kondisinya, tetap stabil tidak larut dalam 

kesedihan atau kesenangan, tidak mudah putus asa yang 

mengakibatkan stress atau depresi yang akan menimbulkan 

perilaku negatif, merugikan diri sendiri bahkan orang lain, 

jadi bukan sabar yang „bodoh‟ tetapi penuh dengan 

kreatifitas, keteguhan, optimis jiwanya.
46

 

 

 

                                                             
45Departmen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung : CV. 

Penerbit J-ART, 2004), 256   
46Fahruddin, M. Teologi Sabar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.270 & 

271   
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J. Hipotesis 

Hipotesis Menurut Sugiono ( 2003 : 15 ) “ Hipotesis 

adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian “. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh penulis 

sebagai berikut : 

1. H0  : kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai   

 H1  : Kepuasan  kerja berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja pegawai 

2. H0  : Loyalitas kerja tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai 

H2  : Loyalitas kerja berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja pegawai  

3. H0          : kepuasan kerja dan loyalitas kerja secara 

simultan  tidak berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja pegawai (studi PT Kai (Persero) Divre IV Tanjung 

Karang)  

H3    : Kepuasan kerja dan loyalitas kerja secara 

simultan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

pegawai (Studi PT Kai (Persero) Divre IV Tanjung 

Karang. 
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