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ABSTRAK 
 

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis membuat perusahaan harus 
mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karyawannya. Hal ini 
berarti karyawan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, siap, 
tangguh, dan tidak takut menghadapi perubahan lingkungan bisnis sebagai 
tantangan yang harus dihadapiBerdasarkan latar belakang di atas, maka masalah 
yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menguji apakah pembagian kerja, kepemimpinan, pemberian penghargaan, dan 
penilaian kinerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA 
Syariah. 

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari penelitian terhadap 30 Nasabah 
BUMIDA Syariah Cabang Yogyakarta, setelah menetapkan model konseptual 
yang menghubungkan pembagian kerja, kepemimpinan, pemberian penghargaan, 
dan penilaian kinerja atas produktivitas kerja. Penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hasil yang didapat dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows 
menunjukkan bahwa Variabel pembagian kerja (X1) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta. 
Ini ditunjukkan dengan thitung variabel pembagian kerja (2,623) lebih besar dari 
ttabel (2,0595). Variabel kepemimpinan (X2) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta. Ini 
ditunjukkan dengan thitung variabel pembagian kerja (4,480) lebih besar dari ttabel 
(2,0595). Variabel pemberian penghargaan (X3) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta. 
Ini ditunjukkan dengan thitung variabel pembagian kerja (2,668) lebih besar dari 
ttabel (2,0595). Variabel penilaian kinerja (X4) tidak berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta. Ini ditunjukkan 
dengan thitung variabel pembagian kerja (1,352) lebih kecil dari ttabel (2,0595). 

 
Key Words: Pembagian Kerja, Kepemimpinan, Pemberian Penghargaan, 

Penilaian Kinerja, Produktivitas Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan negara-negara muslim saat ini sedang berada pada era 

kebangkitan Islam, secara riil mereka tetap mengkaji masalah-masalah 

fundamental yang strategis, salah satunya adalah mengembangkan sumber 

daya manusia umat Islam.1  

Proses pembangunan di negara-negara muslim, termasuk di Indonesia, 

dalam tiga dekade terakhir memiliki ketergantungan pada negara-negara maju. 

Negara-negara muslim tersebut tidak mempunyai daya saing yang tinggi di 

pasar global sehingga terus-menerus berada dalam kondisi ketergantungan.2  

Untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju tersebut, perlu 

adanya peningkatan sumber daya manusia salah satunya adalah membedakan 

pekerjaan dengan menggunakan prinsip pembagian kerja.3 Oleh karena itu, 

setiap masyarakat dan organisasi perlu menempatkan orang yang tepat untuk 

pekerjaan yang sesuai, sehingga dengan adanya pembagian kerja dimaksudkan 

untuk menghasilkan produksi yang baik serta memudahkan karyawan dalam 

menjalankan tugas yang dikerjakannya.4 Pembagian kerja didasarkan pada 

                                                           
1 Hamid Mursi, SDM Yang Produktif-Pendekan Al-Qur’an dan Sains, penerj. Drs. Moh. 

Nur Hakim, M.A. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). hlm. v. 
 
2 Ibid. 
 
3 Widyaningsih, Pengaruh Pembagian Kerja, Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai di Kantor Sub Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman, Yogyakarta, Skripsi IKIP Yogyakarta 
 
4 John M. Ivancevich, dkk., Perilaku dan Manajemen Organisasi, alih bahasa Gina Gania 

(Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 100. 



 

 
 

2 

pendidikan (keahlian), usia, dan jenis kelamin. Dalam masyarakat perkotaan 

pembagian kerja diterapkan atas dasar yang sangat berbeda, meski tidak 

terlepas sama sekali dari unsur-unsur pokok tersebut.5 

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis membuat perusahaan harus 

mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja karyawannya. Hal ini 

berarti karyawan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, siap, 

tangguh, dan tidak takut menghadapi perubahan lingkungan bisnis sebagai 

tantangan yang harus dihadapi. 6 

Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan efektifitas 

sumber daya alam dalam organisasi sehingga membentuk satuan kerja yang 

efektif. Manajemen sumber daya yang efektif dapat meningkatkan efektifitas 

organisasional. Oleh karena itu, perusahaan harus merencanakan pembagian 

kerja, mendapatkan, menggunakan, melatih, mengembangkan, mengevaluasi, 

dan memelihara jumlah serta kualitas karyawan yang tepat, yang sebagian 

besar dikendalikan oleh seorang pemimpin.7 

Kepemimpinan merupakan salah satu pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi karyawan menuju tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.8 

Pandangan Islam tentang pemimpin ini adalah pemimpin yang beriman yang 
                                                                                                                                                               

 
5 Wahyu Budi Utomo, “Pengaruh Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Indofoood Sukses Makmur di Cibitung”, Skripsi UMS 
Surakarta. hlm. 2. 

  
6 Ibid. hlm. 3. 
 
7 Hamid Mursi, SDM Yang Produktif, hlm. 26.  
 
8 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.15. 
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selalu berusaha menciptakan keselarasan antara tindakan atau perbuatannya  

dengan petunjuk dan tuntunan Allah SWT.9 Kepemimpinan yang diridhai 

Allah SWT, yang sebenarnya bukanlah kepemimpinan manusia melainkan 

kepemimpinan-Nya, maka segala sesuatu yang ada dimuka bumi akan tunduk 

kepada-Nya. Allah SWT berfirman tentang kepemimpinan dalam Al-Qur’an, 

sebagai berikut: 

 10قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى األرض فينظرو كيف تعملون
Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya sehingga 

diperlukan kepemimpinan yang efektif. Untuk itu pemimpin dituntut untuk 

dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan para karyawannya.11  

Setiap pemimpin yang beriman meyakini bahwa kehidupan terikat 

pada pengaturan dari Allah SWT.12 Tidak ada satupun aspek kehidupan 

manusia yang berada di luar pengaturan-Nya. Pengaturan itu bagi pemimpin 

yang beriman dapat dikembalikan pada tiga perkara, yang harus dijadikannya 

sebagai pegangan atau pedoman dalam menjalani dan menjalankan kehidupan.  

Ketiga perkara tersebut adalah: 

1. Mengerjakan semua perintah Allah SWT. 

2. Menjauhi semua yang dilarang atau diharamkan Allah SWT 

                                                           
9 Nawawi, Kepemimpinan Islam (Yogyakarta: BPFE UGM, 2007), hlm. 10. 
 
10 Al-A’raaf (7): 129. 
 
11 Sutarto, Dasar-dasar Organisasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), 

hlm. 43.  
 
12 Nawawi, Kepemimpinan, hlm. 21. 
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3. Menerima dengan ikhlas semua hukum-hukum atau ketentuan Allah 

SWT 

Selain pembagian kerja dan kepemimpinan, hal yang sangat penting 

untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah pemberian penghargaan. 

Pemberian penghargaan akan memacu karyawan untuk bekerja lebih giat, 

bertujuan pula untuk menarik (merekrut) dan mempertahankan karyawan. 

Suatu organisasi menarik dan mempertahankan karyawannya hanya dengan 

satu tujuan yaitu mencapai tujuan organisasi melalui produktivitas karyawan 

tersebut, oleh karenanya diperlukan pemberian penghargaan untuk 

menghargai kinerja karyawan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. 13 

Masalah penghargaan selalu mendapat perhatian besar dari setiap 

karyawan. Hal ini disebabkan karena penghargaan merupakan sumber 

pendapatan, merupakan penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan 

keterampilan yang dimilikinya dengan menunjukkan kontribusi kerja mereka 

tehadap perusahaan.14  

Selain ketiga faktor tersebut penilaian kinerja juga merupakan penentu 

keberhasilan perusahaan dalam memastikan produktivitas kerja karyawan 

dalam mencapai tujuan perusahaan, karena dengan penilaian kinerja karyawan 

dengan melihat prestasi kerja, hubungan kerja dan sifat-sifat pribadi sebagai 

indikator ukurnya akan mudah bagi pimpinan perusahaan dalam menentukan 

                                                           
13 Wahyu Budi Utomo, “Pengaruh Pemberian Penghargaan , hlm. 1. 
 
14 Ibid. 
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target pencapaian perusahaan.15 Hampir semua organisasi yang setidaknya 

memiliki ukuran menengah, memiliki sistem evualisasi kinerja karyawan yang 

formal.16 Mengukur dan menyediakan umpan-balik mengenai kinerja 

dianggap penting bagi kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan 

secara efektif.17  

Sejauh kinerja dihubungkan dengan sistem penghargaan organisasi, 

evaluasi kinerja ditujukan untuk mempengaruhi perilaku dari anggota 

organisasi.18 Ini berarti evaluasi kinerja merupakan suatu usaha untuk 

memperkuat dilanjutkannya atau dihentikannya tindakan tertentu.19 Asumsi 

dasarnya adalah bahwa perilakau dipengaruhi oleh konsekuensinya dan kita 

dapat mempengarhi perilaku dengan mengendalikan konsekuensi tersebut.20  

Dari uraian singkat tersebut mengenai pembagian kerja, 

kepemimpinan, pemberian penghargaan, dan penilaian kinerja merupakan 

bahasan yang terkini dan menarik bagi penulis mengingat perilaku dan 

tindakan karyawan yang terus dinamis serta keempat faktor tersebut 

merupakan hal yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. 

                                                           
15 John Supriharto, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan (Yogyakarta: BPFE 

UGM, 2003), hlm 1. 
 
16 Ravianto J., Produktivitas dan Manusia  (Jakarta: SIUPP, 1985), hlm. 10. 
 
17 Roger E. Herman dan Joyce L. Giola, Employer of Choice, disadur oleh John M. 

Ivanchevic (Winchester, VA: Oakhal Press, 2000), hlm.109. 
 
18 Husein Umar, Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1999), hlm. 3. 
 
19 Ibid. hlm. 110. 
 
20 Ibid. hlm.112. 



 

 
 

6 

B. Pokok Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang 

dianalisa oleh penulis, yaitu:  

Bagaimanakah pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simultan 

pembagian kerja, kepemimpinan, pemberian penghargaan, dan penilaian 

kinerja terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Peneltian  

1. Tujuan Penelitian  

Untuk menjelaskan pengaruh pembagian kerja, kepemimpinan, 

pemberian penghargaan dan penilaian kinerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan BUMIDA Syariah. 

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini berguna secara paraktis dan teoritis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Untuk memperluas wawasan bagi kajian ilmu manajemen dalam 

mengelola manajemen sumber daya manusia sehingga dapat 

dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan penelitian sumber 

daya manusia yang akan datang. 

2) Menambah konsep baru  yang dapat dijadikan sebagai rujukan 

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu manajemen. 
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b. Kegunaan Praktis  

Bagi BUMIDA Syariah berguna sebagai bahan masukan bagi 

pemimpin perusahaan dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam 

upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap 

bab terdiri atas beberapa sub bab sebagai perinciannya, antara lain:  

Bab I adalah pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

Setelah menentukan latar belakang masalah dan rumusan masalah, 

selanjutnya pada bab II dilanjutkan dengan berbagai teori menyangkut 

permasalan yang diangkat. Berkisar tentang pengertian setiap variabel bebas 

penelitian yaitu pembagian kerja, kepemimpinan, pemberian penghargaan 

serta penilaian kinerja  dan penjelasan variabel dependen yaitu produktivitas 

kerja. 

Agar penelitian tidak bias dan mengarah pada teori-teori pembagian 

kerja, kepemimpinan, pemberian penghargaan, penilaian kinerja, dan 

produktivitas kerja pada bab III perlu dijelaskan metode penelitian yang terdiri 

dari penjelasan mengenai populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dan 

tekhnik pengumpulan data kemudian jenis dan tahap-tahap penelitian dan 

teknik analisis data. 
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Setelah didukung teori dengan metode penelitian yang benar, 

selanjutnya pada bab IV membahas tentang analisa teori dan kondisi obyektif 

perusahaan maka diadakan analisa data yang berupa data kualitatif dan 

kuantitatif yaitu memaparkan deskripsi karyawan, dan analisa data dengan 

analisis kuantitatif, yaitu dengan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan 

regresi berganda. 

Analisa data yang telah diolah dan menemukan hasil penelitian maka 

pada bab V berisi penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas pokok permasalahan yang peneliti ajukan juga berisi saran-saran yang 

berguna bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Hasil penelitian secara parsial (menggunakan uji t) 

a. Variabel pembagian kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta. 

Ini ditunjukkan dengan thitung variabel pembagian kerja (2,623) lebih 

besar dari ttabel (2,0595). 

b. Variabel kepemimpinan (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta. 

Ini ditunjukkan dengan thitung variabel pembagian kerja (4,480) lebih 

besar dari ttabel (2,0595). 

c. Variabel pemberian penghargaan (X3) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah 

Yogyakarta. Ini ditunjukkan dengan thitung variabel pembagian kerja 

(2,668) lebih besar dari ttabel (2,0595). 

d. Variabel penilaian kinerja (X4) tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta. Ini 

ditunjukkan dengan thitung variabel pembagian kerja (1,352) lebih kecil 

dari ttabel (2,0595). 

 



117 
 

2. Hasil pengujian secara simultan (berdasarkan uji F) 

Variabel pembagian kerja (X1), kepemimpinan (X2), pemberian 

penghargaan (X3), penilaian kinerja (X4), secara simultan mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan BUMIDA Syariah Yogyakarta, terbukti dengan hasil penelitian 

Fhitung (21,610) yang lebih besar dari Ftabel (2,7587). Besarnya pengaruh 

dari ketiga variabel terhadap produktivitas kerja adalah sebesar 77,6% 

sedangkan sisanya sebesar 22,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak disinggung penelitian ini. 

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat dianjurkan hal-hal 

yang menjadi urgent untuk pembenahan manajemen BUMIDA Syariah untuk 

kelangsungan efektivitas produktivitas kerja karyawannya yang dipengaruhi 

oleh empat variabel pembagian kerja, kepemimpinan, pemberian penghargaan, 

penilaian kinerja, yaitu: 

1. Harapan untuk manajemen BUMIDA Syariah Yogyakarta agar senantiasa 

meningkatkan perhatian lebih dan pengawasan dengan tujuan mengetahui 

keluhan para karyawan baik staf dalam maupun staf luar, dengan demikian 

aspirasi bisa didengar dan manajemen mampu mengevaluasi pekerjaan 

yang sesuai bagi karyawan, menilai kinerja, serta memberikan 

penghargaan yang layak atas prestasi kayawan yang telah dicapai. 

2. Manajemen bereaksi atas keluhan dan evaluasi kinerja karyawan 

BUMIDA maka bagi pimpinan untuk memberikan koordonasi yang tepat 
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dengan manajemen, serta lebih mendekatkan diri dengan para karyawan 

karena berdasarkan hasil penelitian kepemimpinan memiliki nilai yang 

minim, berdasarkan hasil  penelitian tersebut diharapkan BUMIDA 

Syariah kelak menjadi lebih optimal dalam menghasilkan output produksi, 

sehingga produktivitas kerja diharapakan akan meningkat.  
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