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BEKERJA (DEFINISI)

• Sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja di
lakukan untuk mendapatkan penghasilan.

• Pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang
untuk mencapai tujuan tertentu.

• Kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang   
lain

• Kegiatan manusia mengubah keadaan tertentu dari alam lingkungan
yang ditujukan untuk mempertahankan dan memelihara kelangsu-
ngan hidup



FUNGSI POKOK BEKERJA

Memproduksi barang 

dan jasa yang 

dibutuhkan oleh 

masyarakat

Mengikat individu 

pada pola interrelasi 

kemanusiaan dalam 

satu sektor 

masyarakat 

(perusahaan, pabrik, 

industri, organisasi, 

lembaga, dll



WORKAHOLIC
•Orang yang kecan
duan kerja
•Sangat terikat pa-
da pekerjaan
•Tidak bisa berhen-
ti bekerja

WORKSHY
•Orang yang malas
bekerja
•Tidak mau melaku
kan pekerjaan
•Pekerjaan sesuatu
yang menjijikan

JENIS PEKERJA

WORK TOLERANT
•Orang yg bekerja ses
edikit mungkin utk
mendapatkan hasil
yg maksimum
•Memandang pekerja
an sbg sesuatu yg ti
dak disenangi tetapi
harus dilakukan



ORIENTASI MANUSIA DALAM BEKERJA
(BENNETH)

• Orientasi Ekonomi (Instrumental): pekerja meman- d
ang pekerjaan dari sudut uang yang didapat

• Orientasi Sosial (Relasional): pekerajaan sebagai suatu
lingkungan sosial yang didominasi oleh hubungan interper-
sonal/loyalitas personal

• Orientasi Psikologis (Personal): pekerja mengembang
kan diri dan memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan yang dil
akukan



TINGKAT
KEBUTUHAN

MANUSIA
(Maslow)



MANUSIA DAN PEKERJAANNYA
• Manusia adalah salah satu komponen dalam sistem kerja
• Dalam bekerja, terdapat beberapa faktor (dorongan baik langsung

dan tidak langsung) yang mempengaruhi jalannya pekerjaan
• Faktor-faktor yang mempengaruhi manusia dalam pekerjaan dapat

menjadi pengaruh positif atau menjadi penghambat
• Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar suatu rancangan

sistem yang optimal dapat dicapai



MANUSIA DAN PEKERJAANNYA
• Manusia = Asset

Kinerja baik = 

kontribusi +23%

Kinerja buruk = 
kontribusi -38%

• Berdasarkan riset:

• Contribution:
• PQCD
• Continuous Improvement
• Competitive Advantage
• Value-Added
• dsb.



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI “HASIL KERJA”
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•Faktor-faktor yang ada dalam diri pekerja
• sudah ada sebelum pekerja bekerja di area 
kerja (kecuali pendidikan dan pengalaman)

FAKTOR DIRI / 

INDIVIDUAL

•Faktor-faktor yang hampir sepenuhnya berada
di luar diri pekerja
•Umumnya dalam penguasaan pimpinan perus
ahaan untuk mengubahnya

FAKTOR

SITUASIONAL



FISIK :

Mesin
Peralatan Kerja

Bahan
Lingkungan Fisik

Metode Kerja

SOSIAL &
KEORGANISASIAN

Karakteristik Perusahaan
Pendidikan & Latihan

Pengawasan
Perupahan

Lingkungan Sosial

Aptitude
Sifat

Sistem Nilai
Karakteristik Fisik

Minat
Motivasi

Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan

Pengalaman,
dll



FAKTOR-FAKTOR DIRI

• Perilaku (sikap)
• Sifat
• Kepribadian
• Sistem Nilai
• Karakteristik Fisik
• Minat
• Motivasi
• Pendidikan
• Pengalaman
• Usia
• Jenis Kelamin



FAKTOR-FAKTOR DIRI (ct’d)

• Faktor diri tidak dapat dirubah dari diri seorang pekerja
• Agar pekerjaan optimal perlu dilakukan pemilihan / seleksi

bagi calon pekerja
• Aptitude Tes
• Pengukuran kemampuan manusia (kemampuan dasar

mekanis dan psikomotor), seperti: kecepatan reaksi,   
kecepatan gerak, ketrampilan tangan, dll

• Penilaian kecocokan dengan tuntutan pekerjaan



FAKTOR-FAKTOR SITUASIONAL

Faktor-faktor sosial & 
keorganisasian

Faktor-faktor fisik



FAKTOR-FAKTOR SITUASIONAL (ct’d)

• FAKTOR-FAKTOR SOSIAL & KEORGANISASIAN
• Peraturan dan kebijakan perusahaan
• Karakteristik perusahaan
• Pendidikan dan pelatihan
• Budaya perusahaan
• Pengupahan (salary)
• Sistem pengawasan
• Lingkungan sosial



FAKTOR-FAKTOR SITUASIONAL (ct’d)

• Faktor sosial & keorganisasian sebagai motivator untuk menda
patkan kepuasan kerja & semangat dalam bekerja

• Peran perusahaan:
• menciptakan iklim kerja yang baik
• menjalankan kepemimpinan yang baik
• mengadakan hubungan terbuka (formal & informal)
• penyelenggaraan sistem upah yang adil
• sistem penghargaan dan hukuman yang tepat
• pelatihan yang cukup
• pembagian tugas & tanggung jawab memadai



FAKTOR-FAKTOR SITUASIONAL (ct’d)

• FAKTOR-FAKTOR FISIK
• Gedung/kantor
• Peralatan kerja
• Mesin
• Bahan / material
• Metode kerja
• Lingkungan fisik (kenyamanan dan keamanan)



FAKTOR-FAKTOR SITUASIONAL (ct’d)

Kondisi

Pabrik Kecil

Kondisi

Pabrik Besar











• Produktivitas dipengaruhi perhatian dari pimpinan perusahaan
• Selain itu perlu diperhatikan faktor fisik lainnya, kemampuan kerja manu

sia. Pengaruh kondisi lingkungan fisik terhadap hasil kerja, perancangan
mesin dan alat yang cocol dan cara penanganannya

• Sesuai dengan tujuan “APSK” yaitu mendapatkan rancangan sistem
kerja yang lebih baik. Kegiatan untuk mendapatkan rancangan yang       
lebih baik merupakan kegiatan dinamis, yang menunjukkan adanya peru
bahan yang terus menerus sesuai dengan perbaikan rancangan yang         
dinilai lebih menguntungkan
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