
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dimaksud 

membantu tujuan organisasi, individu, dan masyarakat (Suharyanto dan Hadna, 

2005:13).Manajemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, 

dan pengendalian” (Rival, 2011:1). 

Pendapat lain menjelaskan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan peisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

(Mangkunegara, 2013: 3).Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat” (Hasibuhan 2016:10). 

b. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuhan (2016:21) yaitu : 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. 

 



 

2. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam baganorganisasi (organization chart). 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja samadan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, 

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan  

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan ketrampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

7. Kompensasi  

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

 

 



 

8. Pengintegrasian  

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kodisi fisik, mental, loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun. 

10.  Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan knci terwujudnya 

tujuan, karena tanpa disiplinyang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusan  hubungan kerja seseorang dari 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. 

2.2. Totalitas kerja 

Totalitas dalam pekerjaan dapat ditunjukkan dengan seberapa besar ketertarikan untuk 

melakukan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, bekerja dengan penuh cinta bukan terpaksa 

itu mungkin salah satu totalitas dalam hal ini. Jika dikaji ulang totalitas itu bukan hal mudah 

untuk di wujudkan, membutuhkan usaha lebih untuk mewujudkannya.  

Individu dengan totalitas kerja yang tinggi mengidentifikasi pekerjaan mereka sendiri 

dan termotivasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Mereka cenderung untuk bekerja lebih 

keras dan lebih produktif daripada karyawan lain dan lebih mungkin untuk menghasilkan 

kepuasan pelanggan dan tercapainya keinginan organisasi. Orang dengan totalitas kerja yang 



 

tinggi akan menggunakan kemampuan dan keterampilan mereka dengan baik, merasa 

tertantang dalam pekerjaan dan berprestasi. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan dengan 

totalitas kerja yang tinggi memiliki energi dan self-efficacy yang tinggi dalam bekerja 

(Schaufeli et al., 2002). Karena perilaku positifnya, karyawan dengan totalitas kerja yang 

tinggi mendapatkan feedback yang baik, apresiasi dan kesuksesan. Karyawan dengan totalitas 

kerja yang tinggi juga memiliki antusias dan energi yang baik di luar pekerjaannya, seperti 

dalam olahraga, hobi, dan kegiatan volunteer.  

Karyawan dengan totalitas kerja yang tinggi tidak adiksi dalam bekerja, mereka 

menikmati hal-hal lain di luar pekerjaan 28 mereka. Berbeda dengan workaholic, karyawan 

dengan totalitas kerja yang tinggi tidak bekerja karena mereka memiliki dorongan dalam diri 

yang kuat atau inner drive melainkan karena mereka menganggap bahwa bekerja itu 

menyenangkan (Bakker dan Leiter, 2010). 

a. Pengertian Totalitas Kerja  

Bakker&Schaufeli (2008) menjelaskan bahwa seseorang yang total dalam 

bekerja atau yang memiliki totalitas kerja yang tinggi akan bekerja keras, memberikan 

usaha yang lebih (extra effort), aktif terlibat, fokus terhadap pekerjaan, hadir secara 

fisik dan memberikan energi terhadap apa yang dikerjakan. Pengertian tersebut akan 

menjadi pengertian yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini. Secara lebih 

spesifik, Bakker&Schaufeli (2008) mendefinisikan totalitas kerja sebagai hal positif, 

total, yang terkait dengan keadaan pikiran yang ditandai dengan semangat, dedikasi 

dan absorbsi atau penyerapan. Totalitas kerja lebih daripada keadaan sesaat dan 

spesifik, mengacu ke keadaan yang begerak tetap meliputi aspek kognitif dan afektif 

yang tidak fokus pada objek, peristiwa, individu atau perilaku tertentu (Schaufeli & 

Salanova, 2007). 

  



 

b. Aspek-aspek Totalitas Kerja  

Totalitas kerja merupakan hal positif, yang terkait dengan keadaan pikiran 

yang ditandai dengan semangat, dedikasi dan absorbsi atau penyerapan (Schaufeli et. 

al, 2007). Vigor atau semangat mencerminkan kesiapan untuk mengabdikan upaya 

dalam pekerjaan seseorang, sebuah usaha untuk terus energik saat bekerja dan 

kecenderungan untuk tetap berusaha dalam menghadapi kesulitan atau kegagalan 

tugas. Dedikasi mengacu pada identifikasi yang kuat dengan pekerjaan seseorang dan 

mencakup perasaan antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan. Dimensi ketiga 

dari totalitas kerja adalah penyerapan atau Absorbsi. Absorpsi ditandai dengan 

seseorang menjadi benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya, dalam waktu tertentu 

ia akan merasa sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaannya. Beberapa studi telah 

memvalidasi secara empiris instrumen yang mengukur totalitas kerja, Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES) (Schaufeli et al, 2003;. Schaufeli dan Bakker, 2008, 

Schaufeli, Taris dan Rhenen, 2008). Seorang karyawan yang tergolong memiliki work 

engagement dengan kata lain dapat didefinisikan dengan melakukan pekerjaan yang 

ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan dalam menyelesaikan semua 

penugasannya. Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, dan Bakker, (2002) menjelaskan 

mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam totalitas kerja, yaitu:  

a. Vigor (Semangat) Merupakan curahan energi dan mental yang kuat 

selama bekerja, keberanian untuk berusaha sekuat tenaga dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, dan tekun dalam menghadapi kesulitan 

kerja. Juga kemauan untuk menginvestasikan segala upaya dalam suatu 

pekerjaan, dan tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan.  



 

b. Dedikasi Merasa terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan 

mengalami rasa kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan 

tantangan. 

c. Absorpsi (Penyerapan) Dalam bekerja karyawan selalu penuh 

konsentrasi dan serius terhadap suatu pekerjaan. Dalam bekerja waktu 

terasa berlalu begitu cepat dan menemukan kesulitan dalam 

memisahkan diri dengan pekerjaan.  

Menurut Development Dimensions International (DDI) dalam Bakker dan 

Leiter (2010), terdapat 3 komponen dalam totalitas kerja, yaitu:  

(1) Affection yang merupakan komponen emosional yang menunjuk 

pada ekspresi perasaan suka/tidak terhadap obyek sikap. Aspek ini 

bisa kita lihat dari cara seseorang bersemangat menghadapi tugas-

tugas dengan terus mempertahankan energi sampai pada tahap 

outputnya.  

(2) Behaviour yang merupakan komponen perilaku nyata yang selalu 

terkait dengan sikap internal seseorang/obyek sikap, hal ini bisa 

dilihat ketika ia melibatkan diri dengan perilaku seseorang dengan 

dedikasinya dari dirinya sehingga ketika menjalankan tugasnya 

dalam pekerjaan ia akan menyerahkan semua potensi dengan 

harapan dan tujuan mendapatkan sebuah penghargaan untuk 

aktualisasi dirinya.  

(3) Cognitive merupakan komponen “gudang” yang terdiri dari 

berbagai informasi terkait dengan obyek sikap dan seluruh 

informasi yang terorganisir untuk menanggapi sikap. Pada 

komponen ini bisa kita lihat apabila seseorang sudah terlibat dalam 



 

pekerjaannya ia akan menggunakan pola pikirnya untuk membuat 

ide yang creative berusaha mencarai inovasi sehingga pekerjaan 

yang dilakukan terasa ringan dan menyenangkan.  

Dari ketiga komponen sikap tersebut bisa kita ketahui bahwa karyawan yang 

total dalam pekerjaannya pasti akan memberikan sikap 1) semangat, (2) dedikasi, dan 

(3) absorpsi atau penyerapan. Kekuatan pendorong pentingnya totalitas kerja adalah 

bahwa hal tersebut memberikan dampak bagi organisasi. Sebagai contoh, penelitian 

empiris mengenai totalitas kerja menunjukkan bahwa tingkat totalitas kerja yang 

tinggi menyebabkan meningkatnya komitmen organisasi, kepuasan kerja meningkat, 

ketidakhadiran rendah, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. (Schaufeli dan 

Salanova, 2007).  

Menurut Hewitt (Schaufeli & Bakker, 2010), karyawan yang memiliki 

totalitas kerja yang tinggi akan secara konsisten mendemonstrasikan tiga perilaku 

umum, yaitu:  

1. Say – secara konsisten bebicara positif mengenai organisasi dimana ia 

bekerja kepada rekan sekerja, calon karyawan yang potensial dan juga 

kepada pelanggan.  

2. Stay – Memiliki keinginan untuk menjadi anggota organisasi dimana ia 

bekerja dibandingkan kesempatan bekerja di organisasi lain.  

3. Strive – Memberikan waktu yang lebih, tenaga dan inisiatif untuk 

dapat berkontribusi pada kesuksesan bisnis organisasi.  

Robertson dan Smythe, 2007 (dalam Schaufeli, Taris dan Rhenen, 2008) 

berpendapat bahwa karyawan yang total menunjukkan antusiasme, hasrat yang nyata 

mengenai pekerjaannya dan untuk organisasi yang mempekerjakan mereka. 

Karyawan yang total menikmati pekerjaan yang mereka lakukan dan berkeinginan 



 

untuk memberikan segala bantuan yang mereka mampu untuk dapat mensukseskan 

organisasi dimana mereka bekerja.  

Karyawan yang total juga mempunyai level energi yang tinggi dan secara 

antusias terlibat dalam pekerjaannya (Schaufeli, Taris dan Rhenen,, 2008). Bakker & 

Leiter (2010), ketika karyawan total, mereka merasa terdorong untuk berusaha maju 

menuju tujuan yang menantang, mereka menginginkan kesuksesan. Lebih lanjut, 

totalitas kerja merefleksikan energi karyawan yang dibawa dalam pekerjaan.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Totalitas Kerja  

Totalitas kerja juga dapat dipengaruhi oleh sumber daya pekerjaan, yaitu 

aspek-aspek fisik, sosial, maupun organisasi yang berfungsi sebagai media untuk 

mencapai tujuan pekerjaan, mengurangi tuntutan pekerjaan dan harga secara baik 

secara fisiologis maupun psikologis yang harus dikeluarkan, serta menstimulasi 

pertumbuhan dan perkembangan personal individu (Demerouti et al, 2001, dalam 

Bakker, Demerouti, Xanthopoulou, & Schaufeli, 2007). Dalam Job DemandResources 

Model, job resources merupakan variabel penahan agar job demands tidak 

menyebabkan exhaustion pada pekerja, karena pekerja yang mampu memenuhi 

sumber daya pekerjaannya, maka tuntutan kerja akan lebih cepat teratasi sehingga 

mempunyai tingkat exhaustion yang lebih rendah (Bakker 2009).  

Sumber daya pekerjaan meliputi empat faktor, yaitu: otonomi (autonomy), 

dukungan sosial (social support), bimbingan dari atasan (supervisory coaching), dan 

kesempatan untuk berkembang secara profesional (opportunities for professional 

development). Selain faktor yang telah disebutkan terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi totalitas kerja. Menurut Lockwood (2008) totalitas merupakan konsep 

yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya budaya di dalam tempat 

bekerja, komunikasi organisasional, gaya manajerial yang memicu kepercayaan dan 



 

penghargaan serta kepemimpinan yang dianut dan reputasi perusahaan itu sendiri. 

Totalitas juga dipengaruhi karakteristik organisasional, seperti reputasi untuk 

integritas, komunikasi internal yang baik, dan inovasi budaya (Corporate Leadership 

Council, 2004).  

d. Pengukuran Totalitas Kerja  

Pengukuran totalitas kerja menggunakan skala Utrecht Work Engagement 

Scale (UWES) yang dikembangkan oleh Schaufeli, Bakker, dan Salanova (2008), 

yang terdiri dari tiga sub-skala yakni vigor atau semangat, dedikasi, dan penyerapan 

atau absorpsi. 

a. Vigor (Semangat) Merupakan curahan energi dan mental yang kuat 

selama bekerja, keberanian untuk berusaha sekuat tenaga dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, dan tekun dalam menghadapi kesulitan 

kerja. Juga kemauan untuk menginvestasikan segala upaya dalam suatu 

pekerjaan, dan tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan.  

b. Dedikasi Merasa terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan 

mengalami rasa kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan 

tantangan. 

c. Absorpsi (Penyerapan) Dalam bekerja karyawan selalu penuh 

konsentrasi dan serius terhadap suatu pekerjaan. Dalam bekerja waktu 

terasa berlalu begitu cepat dan menemukan kesulitan dalam 

memisahkan diri dengan pekerjaan.  

2.3. Etos Kerja 

Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang 

didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja (Sukardewi, 2013:3). Etosberasal 



 

dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 

keyakinan atas sesuatu. 

Sinamo (2011: 35) mendefinisikan bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja 

positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai 

komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Istilah paradigma disini berarti 

konsep utama tentang kerja itu sendiri yang mencangkup idealisme yang mendasari, prinsip-

prisip yang mengatur, nilai-nilai yang menggerakkan, sikap-sikap yang dilahirkan, standart-

standart yang hendak dicapai, termasuk karakter utama, pikiran dasar, kode etik, kode moral, 

dan kode perilaku bagi para pemeluknya. 

Menurut Moeheriono (2014: 35) etos kerja adalah semangat kerja atau selera bekerja 

yang menunjukkan semangat untuk berkolaborasi, berdebat, dan berprestasi, sehingga secara 

nyata dapat memetik hasil yang riil dan memberi kontribusi bagi kemajuan organisasi dan 

bangsanya. Seorang pegawai yang yang sangat bersemangat dalam bekerja, dia beranggapan 

bahwa dia dapat membangkitkan semangat tim, atasan bahkan teman-temannya.  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah semangat 

kerja yang dimiliki seseorang ketika dalam bekerja sesuai ketentuan, tanggung jawab, dan 

komitmen yang tinggi sehingga pekerjaan akan terselesaikan dengan maksimal. Pegawai 

dengan etos kerja yang tinggi akan mempunyai semangat bekerja yang tinggi dan akan 

tercapai tujuan organisasi.  

a. Fungsi Etos Kerja 

Menurut Sinamo (2011: 35) etos kerja berfungsi sebagai konsep tentang kerja atau 

paradigma kerja yang diyakini seseorang atau sekelompok orang dengan baik dan benar 

yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara khas. Sehingga etos kerja sangat 

penting untuk diterapkan di perusahaan atau organisasi untuk menunjang dan 

meningkatkan kinerja yang maksimal. 



 

b. Karakteristik Etos Kerja 

Priansa (2016: 283) menyebutkan bahwa etos kerja memiliki sejumlah 

karakteristik yang menjadi identitas dari makna etos kerja itu sendiri. Tiga karakteristik 

utama dari etos kerja adalah: 

1) Keahlian Interpersonal 

Keahlian interpersonal adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

pegawai untuk menjalin hubungan kerja dengan orang lain atau pegawai 

berhubungan dengan pegawai lain yang ada di dalam maupun di luar 

organisasi. keahlian interpersonal meliputi kebiasaan, sikap, cara, 

penampilan dan perilaku yang digunakan pegawai pada saat berada di sekitar 

orang lain serta mempengaruhi bagaiman individu berinteraksi dengan orang 

lain. Terdapat tujuh belas sifat yang dapat menggambarkan keahlian 

interpersonal pegawai, yaitu; sopan, bersahabat, gembira, perhatian, 

menyenangkan, kerjasama, menolong, disenangi, tekun, loyal, rapi, sabar, 

apresiatif, kerja keras, rendah hati, emosi yang stabil, dan keras dalam 

kemauan.  

2) Inisiatif 

Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi pegawai agar 

terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa 

puas dengan kinerja yang biasa. Terdapat enam belas sifat yang dapat 

menggambarkan inisiatif yang berkenaan dengan pegawai, yaitu; cerdik, 

produktif, banyak ide, berinisiatif, ambisius, efisien, efektif, antusias, 

dedikasi, daya tahan kerja, akurat, teliti, mandiri, mampu beradaptasi, gigih, 

dan teratur. 

 



 

3) Dapat Diandalkan 

Dapat diandalkan adalah aspek yang berhubungan dengan adanya harapan 

terhadap kinerja pegawai dan merupakan suatu perjanjian implisit pegawai 

untuk melakukan beberapa fungsi pekerjaan. Pegawai diharapkan dapat 

memuaskan harapan minimum organisasi, tanpa perlu terlalu berlebihan 

sehingga melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. Terdapat tujuh sifat 

yang dapat menggambarkan seorang pegawai yang dapat diandalkan yaitu; 

mengikuti petunjuk, mematuhi peraturan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, 

berhati-hati, jujur, dan tepat waktu.   

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja 

MenurutPriansa (2016: 285) faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja antara 

lain: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi etos kerja terdiri dari: 

a. Agama 

Agama membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku. Sistem nilai 

tersebut akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para 

penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak pegawai pastilah 

diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. 

b. Pendidikan 

Pendidikan yang baik dapat menginternalisasikan etos kerja dengan tepat, 

sehingga individu akan memiliki etos kerja yang tinggi. Pendidikan erat 

kaitannya dengan pembentukan karakter dan etos kerja dalam jangka 

panjang, karena pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan. 

c. Motivasi 



 

Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang 

memiliki motivasi yang tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan 

dan sikap yang tentunya didasari oleh nilai-nilai yang diyakini pegawai, 

yang juga dipengaruhi oleh motivasi yang timbul dari dalam dirinya. 

d. Usia 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai dengan usia di 

bawah 30 tahun memiliki etos kerja yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pegawai yang berusia di atas 30 tahun. 

e. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin sering kali diidentikkan dengan etos kerja, beberapa pakar 

mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa perempuan cenderung 

memiliki etos kerja, komitmen, dan loyalitas yang tinggi terhadap 

pekerjaan yang diembannya di organisasi dibandingkan dengan laki-laki. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi etos kerja terdiri dari: 

a. Budaya 

Kualitas etos kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya 

masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memilki sistem nilai 

budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, 

masyarakat yang memilki sistem nilai budaya yang konservatif akan 

memiliki etos kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali tidak memiliki 

etos kerja. 

b. Sosial Politik 

Tinggi atau rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi juga oleh 

ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk 



 

bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan 

penuh. 

c. Kondisi Lingkungan (Geografis) 

Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. 

Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada 

didalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil 

manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari 

penghidupan di lingkungan tersebut. 

d. Struktur Ekonomi 

Tinggi rendahnya etos kerja yang dimilki masyarakat juga dipengaruhi 

oleh struktur ekonomi yang ada di negara tersebut. Negara yang pro 

terhadap kemandirian bangsa dan mendukung tumbuh kembangnya 

produk-produk dalam negeri akan cenderung mendorong masyarakatnya 

untuk berkembang dalam kemandirian. 

e. Tingkat Kesejahteraan 

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga sangat mempengaruhi etos kerja 

yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Negara maju dan makmur 

biasanya memiliki masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi 

sehingga mendorong negara tersebut mencapai kesuksesan. 

f. Perkembangan Bangsa Lain 

Dewasa ini, dengan berbagai perkembangan perangkat teknologi serta 

arus informasi yang tanpa batas, telah mendorong banyak negara 

berkembang untuk meniru etos kerja negara lain. 

 

  



 

d. Indikator-indikator Etos Kerja 

Menurut Sinamo (2011: 45) indikator-indikator untuk mengukuretos kerja 

sebagai berikut:  

1) Kerja adalah rahmat 

Bekerja dengan tulus dan penuh syukur karena bekerja adalah rahmat yang 

turun dari Tuhan. Kita harus bersyukur atas anugerah yang kita terima yang 

datang dari Tuhan bukan dari manusia. 

2) Kerja adalah amanah 

Bekerja dengan penuh tanggung jawab karena bekerja adalah sebuah amanah 

yang dititipkan Sang Pencipta kepada kita. Amanah melahirkan sebuah 

tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. 

Tanggung jawab ini menumbuhkan kehendak kuat dalam menjalankan tugas 

dengan benar tidak hanya formalitas. 

3) Kerja adalah panggilan 

Kerja merupakan panggilan agar manusia dapat bekerja tuntas dengan penuh 

integritas. Integritas adalah komitmen janji yang harus ditepati untuk bekerja 

dengan tuntas.  

4) Kerja adalah aktualisasi  

Kerja adalah aktualisasi atau suatu sikap untuk mengembangkan potensi dan 

mengubah menjadi relasi, suatu seni untuk mengaktualisasikan diri pada 

tanggung jawab. Sehingga harus bekerja keras dengan penuh semangat.  

5) Kerja adalah ibadah 

Apapun kepercayaan dan agama kita, pekerjaan yang halal adalah ibadah. 

Sehingga bekerja harus dengan serius penuh kecintaan terhadap Tuhan 



 

karena bekerja adalah ibadah yang harus dikerjakan dengan ikhlas, bukan 

sekedar mencari uang dan jabatan semata.  

6) Kerja adalah seni 

Kerja sebagai seni yang mendatangkan kesuksesan dan gairah kerja yang 

bersumber pada aktivitas-aktivitas kreatif. Sehingga harus bekerja cerdas 

dengan penuh daya kreativitas. 

7) Kerja adalah kehormatan 

Kehormatan merupakan struktur yang kuat dalam kehidupan manusia. 

Kehormatan sama halnya dengan harga diri. Jika kita meremehkan pekerjaan 

kita, maka hilanglah sebuah kehormatan kita. Seremeh dan serendah apapun 

pekerjaan kita itu adalah sebuah kehormatan besar sehingga harus bekerja 

dengan tekun penuh keunggulan. 

8) Kerja adalah pelayanan  

Kerja merupakan pelayanan agar manusia selalu bekerja paripurna dengan 

penuh kerendahan hati. Jika seseorang bekerja sesuai dengan profesi dan 

melayani dengah rendah hati, maka seseorang tersebut akan mempunyai 

tingkat kemuliaan yang tinggi. 

2.4. Loyalitas Karyawan 

Loyalitas adalah salah satu hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Loyalitas hanya 

bisa didapatkan, namun tidak bisa dibeli. Mendapatkan loyalitas dari seseorang bukanlah 

sesuatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Berbanding terbalik dengan kesulitan 

mendapatkannya, menghilangkan loyalitas seseorang justru menjadi hal yang sangat mudah 

untuk dilakukan.  

Menurut Hasibuan (2016) loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang 

digunakan untuk mengukur karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, 



 

jabatannya, dan organisasi. Karyawan akan senantiasa berusaha menjaga nama baik 

perusahaan, membela perusahaan dari orang-orang atau kelompok yang ingin 

menjatuhkannya.  

Sikap loyalitas terhadap perusahaan sangat diperlukan karena menjadi salah satu 

tombak suksesnya sebuah perusahaan. Adanya sikap loyalitas dalam bekerja menunjukkan 

bahwa karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik dan memiliki rasa senang terhadap 

pekerjaannya. Menurut Reicheld, dalam Sutanto (2010:179) semakin tinggi loyalitas 

karyawan dalam perusahaan, maka semakin mudah dalam meningkatkan kinerja dan 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika 

loyalitas karyawan rendah, maka akan semakin menyulitkan perusahaan untuk mewujudkan 

cita-cita perusahaan yang telah ditetapkan. 

a. Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja Karyawan  

Menurut Steersdan Porter, dalam Kusumo (2006) menyatakan bahwa loyalitas 

timbul dipengaruhi oleh 4 faktor berikut ini, yaitu : 

1. Karakteristik pribadi, meliputi usia, jenis kelamin, masa kerja, tingkat 

pendidikan, serta prestasi yang dimiliki 

2. Karakteristik pekerjaan, meliputi tantangan kerja, kesempatan berinteraksi 

sosial, identifikasi tugas, umpan balik dan kecocokan tugas. 

3. Karakteristik desain perusahaan, menyangkut interen perusahaan dilihat 

dari tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan di perusahaan. 

4. Pengalaman yang diperoleh dalam pekerjaan, sikap postif terhadap 

perusahaan setelah melaksanakan pekerjaan muncul rasa aman dan percaya. 

Sedangkan Flippo (2013:14) berpendapat bahwa peningkatan loyalitas dapat 

dilakukan dengan beberapa hal di bawah ini: 

1. Kepuasan terhadap pekerjaan 



 

2. Kompensasi yang diterima sudah sesuai 

3. Karyawan dan perusahaan menjalin komunikasi serta hubungan yang baik. 

4. Pemberian motivasi oleh perusahaan 

5. Kelengkapan sarana kerja dan kenyamanan lingkungan kerja  

6. Pengembangan karir  

7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan karyawan 

8. Ikut berpartisipasi dalam pekerjaan 

9. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja 

b. Indikator Loyalitas Kerja Karyawan 

Indikator loyalitas menurut Marpaung (2014: 686)  antara lain : 

1. Berkarir di perusahaan adalah keinginan untuk menetap di perusahaan serta 

tidak ingin mencari pekerjaan di tempat lain. 

2. Mengenal perusahaan yaitu  mengerti perusahaan beserta aktifitasnya dan 

juga mengenal pimpinan di divisi pekerjaan karyawan. 

3. Kebanggaan sebagai bagian dari perusahaan yaitu merasa menjadi bagian 

dari perusahaan, merasa dibesarkan perusahaan, bersedia menjaga nama 

baik perusahaan, mendukung tercapainya tujuan perusahaan, 

menginformasikan bahwa bekerja di perusahaan tersebut merupakan hal 

yang tepat dan pilihan terbaik.  

4. Disiplin jam kerja yaitu datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. 

2.5. Kinerja Karyawan 

Menurut Bangun (2012: 231) kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang 

dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement). 

Mangkunegara (2013: 67) kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 



 

jawab yang diberikan kepadanya. Robbins (2015) juga mendefinisikan bahwa kinerja dapat 

menjadi hasil dari seorang individu atau dapat berupa hasil dari kerja kelompok dalam satu 

organisasi. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan 

peraturan, kemampuan, target, dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Bangun (2012: 

232) mengemukakan bahwa penilaian kinerja dapat ditinjau ke dalam jumlah dan kualitas 

pekerjaan yang diselesaikan karyawan pada periode tertentu. Karyawan yang dapat 

menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang melampaui standar pekerjaan dinilai dengan 

kinerja yang baik. Demikian juga hasil pekerjaan yang kualitasnya melebihi dari standar 

pekerjaan dapat dinilai dengan kinerja baik.  

a. Tujuan Dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Bangun (2012: 232) menyatakan bahwa penilaian kinerja suatu perusahaan 

memiliki berbagai macam manfaat antara lain: 

1) Evaluasi Antar Individu dalam Organisasi 

Penilaian kinerja dapat bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam 

organisasi. 

2) Pengembangan Diri Setiap Individu dalam Organisasi 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan karyawan. 

Setiap individu dalam organisasi dinilai kinerjanya, bagi pegawai yang 

memilki kinerja rendah perlu dilakukan pengembangan baik melalui 

pendidikan maupun pelatihan. 

3) Pemeliharaan Sistem 

Tujuan pemeliharaan sistem akan memberi beberapa manfaat antara lain, 

pengembangan perusahaan dari individu, evaluasi pencapaian tujuan oleh 



 

individu atau tim, perencanaan sumber daya manusia, penentuan dan 

identifikasi kebutuhan pengembangan organisasi, dan audit atas sistem sumber 

daya manusia. 

4) Dokumentasi 

Manfaat penilaian kinerja disini berkaitan dengan keputusan-keputusan 

manajemen sumber daya manusia, pemenuhan secara legal manajemen sumber 

daya manusia, dan sebagai kriteria untuk pengujian validitas.   

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Wirawan (2015: 272) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai antara lain: 

1) Lingkungan Eksternal Organisasi 

Faktor-faktor eksternal lingkungan organisasi merupakan faktor yang tidak 

dapat dikontrol oleh organisasi akan tetapi sangat mempengaruhi kinerja 

pegawai. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain: 

a. Faktor ekonomi makro dan mikro organisasi 

b. Kehidupan politik 

c. Kehidupan sosial budaya masyarakat 

d. Agama atau spiritualisme 

e. Kompetitor 

2) Faktor-faktor Internal Organisasi 

Faktor-faktor internal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh langsung 

terhadap kinerja pegawai. Faktor-faktor internal  tersebut antara lain: 

a. Budaya organisasi 

b. Iklim Organisasi 

 



 

3) Faktor-faktor Internal Pegawai 

Faktor-faktor yang ada dalam diri pegawai sangat mempengaruhi kinerja 

pegawai. Faktor-faktor pegawai adalah faktor bawaan ketika lahir dan faktor-

faktor yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman serta lingkungan 

kehidupan pegawai. Faktor tersebut  akan mempengaruhi perilaku kerja 

pegawai. Perilaku pegawai tersebut antara lain: 

a. Etos kerja 

b. Disiplin kerja 

c. Kepuasan kerja 

c. Indikator-Indikator Kinerja 

Menurut Bangun (2012: 233) suatu pekerjaan dapat diukur antara lain: 

1) Jumlah Pekerjaan 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai persyaratan 

yang menjadi standar pekerjaan. 

2) Kualitas Pekerjaan 

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk 

dapat menghasilkan sesuai kualitas pekerjaan.   

3) Ketepatan Waktu 

Setiap pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. 

4) Kehadiran  

Setiap pekerjaan harus memenuhi absensi atau kehadiran karyawan dalam 

bekerja sesuai waktu yang ditentukan. 

5) Kemampuan Kerja sama 

Kerja sama antar karyawan sangat dibutuhkan karena kinerja karyawan dapat 

dinilai dari kemampuannya bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya. 



 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi atau penelitian mengenai produktivitas karyawan serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, peneliti rangkum kedalam tabel 1.1 berikut ini; 

Tabel 1.1. 

Penelitian terdahulu 

Peneliti/Penerbit Judul  Hasil Penelitian 

Yulia Ningsih  

Anggo Rudi  

Yudi Rafani 

 

Jurnal Ilmiah 

Progresif Manajemen 

Bisnis (Jipmb), 

Volume 17, Nomor 2, 

November 2017 

Analisis Pengaruh Etos 

Kerja, Lingkungan 

Kerja, Dan Kompetensi 

Karyawan Terhadap 

Produktivitas Kerja 

pada PT. Indosat Tbk 

Pangkalpinang. 

Etos Kerja, Lingkungan 

Kerja Dan Kompetensi 

Karyawan Secara Parsial 

Memiliki Pengaruh Yang 

Signifikan Terhadap 

Produktifitas Kerja 

Karyawan 

Permata Aryana 

Hery Winoto Tj. 

 

Jurnal Ilmiah 

Manajemen Bisnis, 

Vol. 17, No. 2, Juli - 

Desember 2017 

Pengaruh Budaya 

Organisasi, Etika Kerja, 

DanLoyalitas Terhadap 

Kinerja Karyawan 

pendukung non 

akademik Universitas 

XYZ Palembang. 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa adapengaruh positif 

antara Budaya Organisasi 

dan Etika Kerja terhadap 

Kinerja 

KaryawanUniversitas XYZ 

baik secara parsial 

maupunsimultan. 

Sedangkan Variabel 

Loyalitasmenunjukkan tidak 



 

berpengaruh 

terhadapKinerja Karyawan 

tetapi berpengaruh 

secarasimultan dengan 

variabel Budaya Organisasi 

danetika kerja terhadap 

Kinerja karyawan. 

Denganadanya penelitian 

ini, memberikan 

pengetahuanbaru di bidang 

sumber daya manusia yang 

berhubungan dengan kinerja 

karyawan dibidang 

pendidikan. 

Rizky Pradana,  

Rini Nugraheni 

 

Diponegoro Journal 

Of Management 

Volume 4, Nomor 4, 

Tahun 2015, 

Analisis Pengaruh 

Kepuasan Kerja, 

Loyalitas Kerja, Dan 

Lingkungan Kerja Non 

Fisik Terhadap Kinerja 

Karyawan Bank 

Indonesia Kota 

Semarang.  

Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa 

kepuasan kerja, loyalitas 

kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap 

peningkatan kinerja 

karyawan 

Melina Eriadya 

 

Universitas Islam 

Pengaruh Totalitas 

Kerja, Tuntutan Kerja 

Dan Sumber Daya 

Berdasarkan analisis data 

yang dilakukan, terdapat 

pengaruh totalitas kerja, 



 

Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta  

2014 

Pribadi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Kementrian Sosial 

Republik Indonesia. 

tuntutan kerja dan sumber 

daya pribadi terhadap 

Kinerja karyawan. 

Selanjutnya, pada penelitian 

ini hanya terdapat dua 

variabel independent yang 

memberikan pengaruh 

signifikn terhadap Kinerja 

karyawan, yaitu dedication 

atau dedikasi dan optimisme 

 

2.7. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dibawah menggambarkan hubungan antara totalitas kerja, loyalitas 

kerja dan etos kerja yang berhubungan dengan kinerja karyawan, serta korelasi 

ketiganya dengan kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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2.8. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Totalitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Seseorang yang memiliki totalitas kerja adalah seseorang yang akan 

bekerja keras, memberikan usaha yang lebih ( extra effort ), aktif terlibat, fokus 

terhadap pekerjaan, hadir secara fisik dan memberikan energi terhadap apa yang 

dikerjakan (Schaufeli dan Bakker,2004). Prnrlitian yang dilakukan oleh Melina 

Eriadya (2014) menunjukan bahwa ada signifikan totalitas kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

H1 : Totalitas Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan RSU ‘Aisyiyah Ponorogo. 

2. Pengaruh Loyalitas Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Hasibuan (2016) loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu 

unsur yang digunakan untuk mengukur karyawan yang mencakup kesetiaan 

terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Karyawan akan senantiasa 

berusaha menjaga nama baik perusahaan, membela perusahaan dari orang-orang 

atau kelompok yang ingin menjatuhkannya. Menurut Reicheld, dalam Sutanto 

(2010:179) semakin tinggi loyalitas karyawan dalam perusahaan, maka semakin 

mudah dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika loyalitas karyawan 

rendah, maka akan semakin menyulitkan perusahaan untuk mewujudkan cita-cita 

perusahaan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Wibowo (2013) diketahui 



 

bahwa loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja baik secara 

parsial maupun simultan.  

Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut; 

H2 : Loyalitas kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan RSU ‘Aisyiyah Ponorogo. 

3. Pengaruh Etos Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Wirawan (2015: 277) mengemukakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor perilaku pegawai, yaitu etos kerja, disiplin kerja, dan kepuasan 

kerja. Beberapa faktor tersebut salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja adalah etos kerja, karena etos kerja seorang pegawai sangat menentukan 

keberhasilan pegawai itu sendiri dan tercapainya tujuan organisasi. Hal tersebut 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliarti (2016) dengan judul 

“Pengaruh Etos Kerja, Disiplin Kerja, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Pegawai pada Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten 

Morowali” mendapatkan hasil bahwa etos kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti 

menyusun hipotesis yang kedua adalah: 

H3  :  Etos Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

RSU ‘Aisyiyah Ponorogo. 

4. Pengaruh Totalitas Kerja, Loyalitas kerja dan etos kerja terhadap kinerja 

Karyawan yang mampu bekerja secara totalitas serta memiliki loyalitas yang kuat 

akan mampu memberikan hasil kinerja kerja yang maksimal kepada perusahaan, 

demikian pula dengan etos kerja yang semakin baik akanmendorong 

meningkatnya kinerja karyawan. Sehingga karyawan yang memiliki kinerja yang 



 

baik adalah karyawan yang memiliki perilaku totalitas dalam bekerja, memiliki 

loyalitas yang tinggi serta etos kerja yang baik. Berdasarjkan penjabaran tersebut 

maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut; 

H4  :  Totalitas kerja, Loyalitas dan Etos Kerja secara bersama – sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan RSU ‘Aisyiyah 

Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


