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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Masalah 

Dalam era perdagangan bebas seperti in, setiap perusahaan baik 

perusahaan besar, sedang maupun kecil manghadapi persaingan ketat untuk 

meraih peluang besar. Maningkatkan intensitas dan jumlah pesaing juga menuntut 

setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan 

konsuman harapkan dengan cara yang lebih memuaskan daripada yang dilakukan 

oleh para pesaing. Perhatian suatu perusahaan tidak terbatas pada produk atau jasa 

yang dihasilkan saja, tetapi juga aspek faktor-faktor produksi yang ada pada 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya manusia, modal, metode, material, 

mesin, dan market. Dari faktor-faktor produksi tersebut faktor manusia menjadi 

faktor yang  paling utama, karena manusia yang akan menjalankan semua 

kegiatan dalam perusahaan. Adanya sumber daya non manusia yang melimpah 

tidak akan berarti jika tidak ada manusia yang mengelolanya.  

Sebagaimana yanmg dikatakan oleh Unung Uchjana Effendi (1992 :150) 

bahwa “Kekuatan organisasi terletak pada manusianya, bukan sistemnya, 

teknologinya, prosedurnya atau sumber dananya”. Dari pendapat tersebut 

menandaskan bahwa bagaimanapun canggihnya peralatan yang dimiliki oleh 

perusahaan serta tersedianya perlengkapan-perlengkapan lainnya, tidak akan 

berarti sama sekali jika unsure pelaksannya tidak ada. 
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Dari pendapat di atas maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab 

perusahaan untuk mangembangkan karyawan yang berpotensi agar mereka 

termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat dan lebih baik. Pengembangan 

Sumber Daya Manusia adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau 

kemampuan Sumber Daya Manusia agar mampu mengolah dan mengelola sumber 

daya alam sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai 

tujuan akhir dari perusahaan atau organisasi. Karyawan merupakan aset utama 

perusahaan yang menjadi perencana dan pelaksana dari setiap kegiatan 

perusahaan. Dalam mengelola faktor manusia atau sumber daya manusia 

diperlukan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia 

merupakan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia untuk 

mencapai produktivitas kerja yang tinggi dan pencapaian tujuan perusahaan. 

Dalam  pencapaian tujuan perusahaan, suber daya manusia memang 

merupakan faktor yang sangat penting, karena berhasil tidaknya suatu usaha 

sebagian besar ditentukan oleh perilakua manusia yang memegang peranan atau 

melaksanakannya. Manusia sebagai faktor tenaga kerja merupakan suatu 

permasalahan yang cukup rumit dan tidak dapat dielakkan dari kehioduppan 

perusahaan, karena upya untuk meningkatkan produktivitas kerja berkaitan erat 

dengan tenaga kerja yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, 

peningkatan produktivitas kerja harus menjadi perhatian penting bagi perusahaan 

jika ingin bersaing dengan perusahaan lain. 

Seperti yang dikemukakan oleh Alex S Nitisemito (1996 :159) bahwa : 

Jika kita dapat memanusiakan  karyawan, harga diri mereka juga 
meningkat. Pada akhirnya, semangat dan kegairahan kerja meningkat 
sehingga produktivitas kerj akan meningkat pula. Memang, 
memanusiakan manusia bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan 
produktivitas kerja. Bagaimana kalau kita meningaktkan penghasilan 
karyawan? Ini memang cukup besar pengaruhnya tetapidana yang 
dimiliki perusahaan seringakli terbatas. Oleh karena itu, tindakan 
memanusiakan karyawan berperan besar dalam usaha meningakatkan 
produktivitas kerja. 
 
Dalam perusahaan, masalah produktivitas kerja merupakan suatu hal 

yang penting bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan tercapai tidaknya tujuan 
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perusahaan sangat ditentukan oleh produktiviays kerja masing-masing 

karyawannya. Dengan adanya produktivitas kerja yang dimiliki oleh karyawan 

dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan perusahaan untuk dapat 

bersaung dengan perusahaan lain terutama perusahaan yang memiliki produk 

sejenis. 

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah produktivitas kerja pada sebuah 

perusahaan, maka diperlukan suatu manajemen yang mampu mengatur sumber 

daya manusia atau karyawan dalam melaksanakan kerja operasional perusahaan 

agar tetap produktif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Produktif dalam hal ini 

adalah menghargai kerja sebagai suatu sikap pengabdian dan selalu berusaha 

memperbaiki cara kerj atau minimal mmempertahankan cara kerja yang sudah 

baik. Manajemen merupakan alat unuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedang 

yang menggerakkan adalah seorang manajer. Manajemen yang baik akan 

memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan. Sebagai pejabat manajemn, manajer 

bertugas menggerakkan karyawan untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan 

tercapai dengan baik, dimana dalam pelaksanaanya manajer berpedoman pada 

fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan aktivitas manajer dalam 

menajalankan tugas terlepas dari perusahaan kecil atau besar. Penerapan fungsi 

manajemen akan sangat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Setiap manajer pada tingkat yang berbeda berurusan dengan hal-hal 

yang berbeda pula. Perbedaan itu  terutama berdasarkan tujuan dan fungsi masing-

masing, naman dalam masalah produktivitas kerja manajer pada tingkat bawah 

atau sering disebut sebagai supervisor yang benar-benar berkompeten dalam hal 

penanganan kerja karyawannya. Hal ini disebabkan supervisor lebih dekat dengan 

karyawan dan mengamati secara langsung kinerja dari bawahannya, sehingga 

dapat diketahui segala permasalahan dalam pencapaian hasil produk apakah sudah 

sersuai dengan target yang telah dirancanakan. 

Menurut Sondang P Siagian (2002 :15) bahwa : “Salah satu hubungan 
yang paling dekat antara seorang karyawan denga orang lain di tempat 
pekerjaan ialah atasan langsungnya. Para atasan langsung itu berperan 
selaku penyelia atau supervisor bagi karyawan yang bersangkutan. 
Hubungan yang sangat dekat itu timbul  karena penyelia itulah yang 
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memberi penugasan, bimbingan, arahan, motivasi, penghargaan dan 
teguran dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari”. 
 
Supervisor adalah manajer pada tingkat bawah yang berurusan dengan 

pelaksanaan pekerjaan secara langsung dengan mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas melalui pengarahan dan balikan (feedback) yang efektif dan efisien. Meraka 

mengkorganisasikan pekerjaan karyawan dengan mengarahkan, melancarkan, 

membimbing, memotivasi, dan mengendalikan system kerja secara efektif. 

kegitan yang dilakukan oleh supervisor sering disebut dengan supervise atau 

penyeliaan. Para supervisor sebagai bagian dari manajemen perusahaan 

memerankan peran penting dalam meningkatkanproduktivitas kerja karyawan. 

Dalam menjalankan pekerjaannya, mereka terlibat dalam setiap kegiatan 

manajemen. Kegiatan tersebut berupa penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu, 

perancanaan, pengorganisasian, pendayagunaan SDM, pembinaan, dan 

pengendalian. Menjadi supervisor (penyelia) berarti menduduki jabatan penting 

yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan pekerjaannya sendiri. 

Mereka harus memecahkan masalah, mengambil keputusan dan mengambil 

tidakan dalam menangani masalah perusahaan terutama karyawan. Tanggung 

jawab utama seorang supervisor adalah mencapai hasik sebaik mungkin dengan 

mengorganisasikan system kerja pada unit kerjanya secara efektif. 

Para supervisor menghadapi berbagai bentuk tantangan dan harus tanggap 

terhadap tekanana dari berbagai pihak. Salah satu tantangan supervisor dewasa ini 

adalah mendorong karyawan agar lebih efisien dan tetap produktif. Tujuan dari 

supervisor adalah memberikan dorongan, bimbingan atau pengarahan dan 

kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan karyawan seperti 

bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan produktivitas kerja karyawan tersebut. 

Supervisi atau penyeliaan tenaga kerja erat hubungannya dengan usaha-

usaha memaksimumkan kearah realisasi tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam 

fungsi perencanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Siswanto Sastrihadiwiryo 

(2002 :298) bahwa “Tujuan ujtama dilakukan penyeliaan tenaga kerja adalah 

untuk meniongkatkan produktivitas kerja tenaga kerja yang bersangkutan, selain 

untuk menjamin bahwa perancanaan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya”. 
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Selain itu, supervisor juga mambantu tenaga kerja atau karyawan memperoleh 

arah diri dan belajar memecqahkan permasalahan yang mereka hadapi dan itu 

mendorong mereka kepada aktivitas yang menciptakan situasi keharmonisan 

bekerja dengan efisien dan efektif. 

Semua aktivitas yang dilakukan oleh karywan dalam lingkungan kerj akan 

diadakan evaluasi kemampuan oleh supervisor guna membantu karyawan 

melakukan perbaikan-perbaikan apabila diperlukan dengan menunjukkan 

kekurangan-kekurangan agar diperbaiki dengan usaha sendiri. Dengan kata 

lain,penyeliaan atau supervise karyawan bertujuan mendorong para karyawan agar 

dengan kesadarnnya sendiri berusaha berkembang dan tumbuh menjadi karyawan 

yang lebih terampil, cakap dan lebih baik dalam melaksanakan –ekerjaan yang 

diberikan kepadannya. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk megkaji lebih 

mendalam mengenai “PERAN SUPERVISOR DALAM MENINGKATKAN 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN  PRODUKSI DI PT 

SARI WARNA ASLI III KARANGANYAR TAJUN 2006”. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Menurut Winarno Surachmad (1994 :34) bahwa “Masalah adalah 

kesulitan yang menggerakkan orang untuk memecahkannya. Masalah harus dapat 

dirasakan sebagai tantangan yang seharusnya dilalui, tentang jalannya mengatasi 

apabila berjalan terus menampakkan diri sebagai tantangannya”. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan 

permasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi di PT Sari Warna Asli III Karanganyar Tahun 

2006? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi supervisor dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna Asli III 

Karanganyar Tahun 2006? 
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3. Bagaimanakah usaha supervisor mengatasi hambatan dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna Asli III 

Karanganyar Tahun 2006? 

4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh supervisor untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna Asli III 

Karanganyar Tahun 2006? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya secara sadar pasti tidak 

terlepas dari tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa tujuan 

yang ingin dicapai untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu ilmu 

pengetahuan. Hal ini sesuai dengan pendapat seorang ahli yanh mengatakan 

bahwa : 

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan atau 
menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan, menemukan berarti 
berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan maupun 
kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih 
dalam apa yang ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika apa yang 
sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya. (Sutrisno 
Hadi, 1995 :4) 
 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui peran supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi di PT Sari Warna Asli III Karanganyar Tahun 

2006. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan supervisor dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna Asli III 

Karanganyar Tahun 2006. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

3. Untuk mengatahui usaha-usaha supervisor untuk mengatasi hambatan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna 

Asli III Karanganyar Tahun 2006. 

4. Untuk mengetahui upaya-uapay yang dilakukan oleh supervisor untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna 

Asli III Karanganyar Tahun 2006. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua manfaat. Manfaat yang  pertama adalah 

manfaat teoritis dimaksudkan untuk langkah pengembangan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia khususnya tentang 

peningkatan produktivitas kerja karyawan. Sedangkan manfaat yang kedua adalah 

manfaat praktis yaitu pemecahan secara nyata yang dalam hal ini adalah 

peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a.   Untuk mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan peran supervisor 

dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada 

perusahaan. 

b.    Untuk menambah khasanah dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

manajemen sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a.   Bagi perusahaan dapat digunakan sebagau bahan masukan sesuai dengan 

hasi penelitian yang peneliti lakukan untuk menentukan kebijakan tentang 

peningkatan produktivitas kerja karyawan bagian produksi. 

b.   Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang meneliti tentang masalah peran  

supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi 

perkembangan manajemen sumber daya manusia di organisasi pada 

umumnya dan perusahaan pada khususnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tinjauan Tentang Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen dalam bahasa latin “Managaire” yaitu “Manus” berarti 

tangan dan agree yang berarti malaksanakan. Sedangkan dalam bahasa inggris “to 

manage” yang berarti mengurus atau membimbing. 

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2005: 2) bahwa:”Manajemen adalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”. Dengan 

demikian, manajemen dapat diartikan sebagai proses mengatur pemanfaatan 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.Yang dimaksud ilmu adalah 

kumpulan pengetahuan tentang bagaimana mengatur atau mengarahkan 

manajemen dengan baik, sedangkan seni merupakan kemampuan atau 

keterampilan pribadi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan 

manajemen. Lebih jelasnya, ilmu mengajarkan kita tentang sesuatu sedangkan 

seni mengajarkan kita tentang bagaimana sesuatu hal itu dilakukan.  
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Harold Koontz and Cyril O’Donnel (2005: 3) mengatakan bahwa: 

“Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang 

lain. Dengan demikian manajer mangadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas 

orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan 

dan pengendalian”.  

Sedangkan menurut Andrew .F. Sikula dalam Melayu Hasibuan (2005 : 3) 
bahwa:” Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas 
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 
pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan 
oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengorganisasikan berbagai 
sunmber daya yang dimiliki perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu 
produk atau jasa secara efisien”. 
 
Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa manajemen merupakan 

kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penempatan, 

pengarahan dan pengendalian dengan mempergunakan kegiatan orang lain untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Menurut George R Terry & Leslie W Rue (1992: 1) bahwa :”Manajemen 

adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau 

maksud-maksud yang nyata”. Dari pendapat tersebut maka manajemen 

dimaksudkan untuk mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumya.   

Definisi yang paling sederhana, tetapi “klasik” tentang manajemen 

menurut Sondang P. Siagian (2002: 2) bahwa manajemen adalah “Seni 

memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan orang lain”. 

Definisi yang sangat sederhana tersebut memberi petunjuk bahwa 

manajemen dapat disoroti dari paling sedikit 4 (empat) pandangan : 

1) Penerapan berbagai teori manajemen masih harus dibarengi oleh  “seni” 

menggerakkan orang lain agar mau dan mampu bekerja demi kepantingan 

organisasi. 

2) Manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional dimana 

terdapat sekelompok orang yang menduduki jabatan manajerial yang dengan 

kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain. Pendangan ini 
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sangat mandasar kerena keberhasilan seseorang yang menduduki jabatan 

manajerial tidak lagi diukur dari keterampilan menyelenggarakan kegiatan 

operasional, melainkan kemahiran dan kamampuannya menggerakkan orang 

lain dalam organisasi. 

3) Keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahiran 

manajerial dan keterampilan teknis para pelaksana kegiatan operasional. 

4) Kedua kelompok utama dalam manajemen organisasi yaitu kelompok 

manajerial dan kelompok pelaksana secara operasional manyatu dalam 

berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses kegiatan untuk menggerakkan dan mengendalikan 

sekelompok orang untuk melakukan usaha kerjasama dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Sebenarnya manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat.  

 

b. Fungsi-fungsi Manajemen 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi, manajer 

melaksanakannya dengan berpedoman pada fungsi manajemen. Fungsi 

manajemen merupakan aktivitas manajer dalam menjalankan tugas sebagai 

pejabat manajemen (atas, menengah, bawah) terlepas dari organisasi besar atau 

kecil. Keberhasilan seorang manajer diukur berdasarkan kemampuannya 

menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen. Namun demikian, hingga dewasa 

ini fungsi manajemen masih belum ada persamaan pendapat , dengan perkataan 

lain, banyak pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen. 

Menurut Sondang P Siagian (2005: 33) bahwa fungsi manajemen terdiri 

dari: 

1) Perencanaan ( Planning ) 
2) Pengorganisasian ( Organizing ) 
3) Penggerakkan ( Motivating ) 
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4) Pengawasan ( Controlling ) 
5) Penilaian ( Evaluating ) 

 
Sedangkan menurut George R. Terry & Leslie W Rue (2001: 9), fungsi- 

fungsi manajemen terdiri dari : 
1) Planning 

Yaitu menentukan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang 
akan datang dan apa yang harus diperbuat agar mencapai tujuan- tujuan 
itu. 

2) Organizing 
Yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan 
memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan itu. 

3) Staffing 
Yaitu menentukan keperluan- kepeluan SDM, pengerahan, penyaringan, 
latihan dan pengembangan tenaga kerja 

4) Motivating 
Yaitu mengerahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke arah tujuan- 
tujuan. 

5) Controlling 
Yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan- tujuan, menentukan sebab- 
sebab penyimpangan- penyimpangan dan mengambil tindakan- tindakan 
kreatif yang diperlukan. 

 
Melayu S.P Hasibuan (2005: 20) mengatakan bahwa fungsi-fungsi 

manajemen meliputi: 

1) Perencanaan ( Planning ) 

2) Pengorganisasian ( Organizing ) 

3) Pengarahan ( Actuating ) 

4) Pengendalian ( Controlling ) 

Penjelasan dari fungsi-fungsi di atas adalah sebagai berikut: 

1)    Perencanaan 

 adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih        

yang terbaik dari alternatif yang ada. 

2)   Pengorganisasian  

adalah suatu proses penentuan, panggelompokan dan pengaturan berbagai 

macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan,menempatkan orang-

orang pada semua aktivitas tersebut, menyediakan alat-alat yang diperlukan, 

menetapkan wewenang dan pendelegasian pelaksanaan tugas. 

3)    Penggarahan 
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adalah menggerakkan dan menggerahkan semua bawahan agar mau bekerja 

sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 

4)   Penggendalian 

adalah proses pengaturan berbagai aktor dalam suatu perusahaan agar sesuai 

dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana perusahaan. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka secara umum dapat peneliti simpulkan 

bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian  

(controlling). 

 

c. Jenjang atau Tingkatan Manajemen 

Setiap manajer pada tingkat yang berbeda berurusan dengan hal yang 

berbeda pula. Pengelompokan para manajer secara bertingkat itu terutama 

berdasarkan tujuan dan fungsi masing- masing. 

Menurut Agus Dharma (2003: 3) mengatakan bahwa manajer dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tingkatan: 

1) Kelompok eksekutif 
Para manajer eksekutif menangani hubungan perusahaan dengan 
lingkungan luarnya. Mereka menangani persoalan- persoalan yang 
berkaitan dengan posisi perusahaan, kebutuhan pelanggan dan 
masyarakat. 

2) Kelompok manajer menengah 
Manajer menengah memusatkan perhatian pada perencanaan dan 
menjaga pengoperasian sistem dan prosedur dalam perusahaan. Tugas 
mereka adalah memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif 
dan efisien. 

3) Kelompok manajer supervisi 
Manajer supervisi atau para supervisor berurusan dengan pelaksanaan 
pekerjaan secara langsung dengan mengkoordinasikan palaksanaan 
tugas melalui pengarahan dan balikan (feedback) yang efektif dan 
efisien. 

 
Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa tingkatan manajemen 

dikelompokkan manjadi 3 (tiga), yaitu a) Kelompok eksekutif (manajer puncak) 

yang menangani persoalan dalam perusahaan baik intern maupun ektern, b) 

Kelompok manajer manengah yang bertugas mengontrol pengoperasian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 13 

perusahaan, c) Kelompok manajer supervise yang berurusan dengan pelaksanaan 

pekerjaan operasional secara langsung. 

Sedangkan menurut T. Hani Handoko (1991: 17), tingkatan manajemen 

terdiri dari : 

1) Manajer lini pertama 

2) Manajer menengah 

3) Manajer puncak 

Adapun penjelasa dari tingakatan manajemen di atas adalah sebagai 

berikut : 

1)   Manajer lini pertama 

Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan 

mengawasi tenaga-tenaga operasional disebut manajemen lini pertama (first-

line atau first-level). Para manajer ini sering disebut dengan kapala sub-

bagian,mandor dan penyelia (supervisor), sebagai contoh adalah mandor 

dalam pabrik yang manbawahi langsung para tenaga operasional bagian 

produksi. 

 

 

2)   Manajer menengah 

Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu 

organisasi. Para manajer menangah ini membawahi dan mengarahkan 

kegiatan- kegiatan para manajer lainnya  dan kadang-kadang juga karyawan 

operasional. Sebutan lain dari manajer menengah adalah manajer depertemen 

atau kepala pengawas. Contohmya kepala bagian membawahi beberapa 

kepala seksi atau kepala sub divisi perusahaan yang menbawahi beberapa 

kepala bagian. 

3)   Manajer puncak 

Klasifikasi manajer tertinggi ini adalah terdiri dari sekelompok kecil 

eksekutif. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen 

dalam perusahaan. Sebutan khas atas manajer puncak adalah direktur, 

presiden, kepala divisi dan lain sebaginya.  
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Tingkatan manajemen dalam suatu organisasi dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gb 1. Tingkatan Manajemen 

Sumber : T Hani Handoko (1991: 18) 

 

 

 

 

2. Tinjauan Tentang Supervisor 

a. Pengertian Supervisor 

Supervisi secara umum ialah kegiatan mengamati, membimbing, 

merangsang kegiatan orang lain.( K. Sukadji, 1986:  3 ). 

Menurut Imam Soeharto (1995: 164) yang dimaksud supervisi adalah 

“segala sesuatu yang berhubungan langsung  dengan tugas pengelolaan tenaga 

kerja, memimpin para karyawan dalam pelaksanaan tugas, termasuk menjabarkan 

jarak pendek, serta mengkoordinasikan dengan rekan atau penyelia lain yang 

terkait”. 

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa supervisi merupakan 

kegiatan mengkoordinasikan tenaga kerja dalam pelaksanaan tugas dengan cara 

mangamati dan mangarahkan kegiatan tersebut. 

Karyaawan opersional 
( non-manajerial) 

 

Manajer lini-pertama 

 

Manajer menengah 

Manajer puncak Tingkatan 
Manajemen 
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Sedangkan pengertian supervisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1999: 978) adalah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, penyeliaan. Dari 

pengertian tersebut, maka supervisor dapat diartikan sebagai pengawas utama, 

pengontrol utama, dan penyelia. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa supevisor 

adalah orang yang melakukan kegiatan memimpin pengelolaan para karyawan 

secara langsung dalam pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja tertentu dengan 

cara mengamati, membimbing atau mengarahkan, dan merangsang segala 

aktivitas karyawan sehingga mancapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

  

b. Fungsi Supervisor  

Supervisor sebagai pemimpin di tempat kerja memiliki fungsi yang sangat 

kompleks berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan. Tanpa kepemimpinan, 

tempat kerja akan menjadi semrawut karena setiap orang bekerja sesuai denga 

kebiasaannya masing-masing yabg seringkali tidak saling mendukung satu sama 

lain dalam mencapai tujuan bersama. Itulah sebabnya tempat kerja membutuhkan 

supervisor sebagai pemimpin di tempat kerja. 

Menurut Eddi Susanto (www.pqm. co. id, 24 Juli 2006) mengatakan bahwa 

ada lima fungsi supervisor, yaitu: 

 

1)  Memberikan kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai  
2)  Membangkitkan semangat dari para anggotanya 
3)  Mengembangan suasana kerjasama 
4)  Membuat kemampuan anggotanya berkembang sehingga dapat 

menjalankan perannya dengan baik 
5) Menciptakan kemampuan kelompok untuk melakukan evaluasi secara 

berkala mengenai kinerja unit kerjanya serta mengambil tindakan-
tindakan untuk memperbaiki kinerja unit kerjanya. 

 
Guna memperjelas lima fungsi di atas, peneliti uraikan sebagai berikut: 

1)   Memberikan kejelasan mengenai tujuan bersama yang ingin dicapai 

Supervisor sebagai pemimpin di tempat kerja adalah memberikan kejelasan 

mengenai tujuan bersama yang ingin dicapai. Hal ini biasanya diwujudkan 

dalam bentuk target-target kerja dan target suasana kerja yang ingin dicapai. 
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Terkait dengan tujuan bersama ini, yang tidak kalah pentingnya adalah 

membuat aturan main bersama yang didasari tujuan bersama. Namun pada 

umumnya supervisor sering melupakan aspek target suasana kerja yang ingin 

diciptakannya. Misalnya: ingin menjadi tempat kerja yang menyenangkan dan 

saling menghargai sesame anggota. Target suasana kerja ini dapat 

memberikan rasa memiliki dari para anggotannya. 

 2)  Membangkitkan semangat dari para anggotanya 

Supervisor sebagai pemimpin di tempat kerja adalah membangkitkan 

semangat dari para anggotanya. Semagat muncul dengan adanya kesepakatan 

dan merasa dapat mengendalikan situasinya. Hal ini biasanya dapat dilakukan 

oleh supervisor dengan cara mengkomunikasikan tujuan bersama kepada para 

anggotannya baik secara kelompok maupun perorangan. Komunikasi dua arah 

merupakan kunci sukses dalam menjalankan fungsi ini. dengan komunikasi 

dua arah para supervisor dapat memahami situasi anggotanya sekaligus 

mendapatkan pemahaman untuk memberikan pengaruh. 

 3)  Mengembangkan suasana kerjasama 

Suasana kerjasama ini akan terbentuk jika para anggotanya ada rasa saling 

menghargai. Sikap saling menghargai inilah yang harus ditekankan oleh para 

supervisor. Dalam hal ini supervisor perlu memberikan contoh. Penghargaan 

seseorang supervisor dapat dilihat dari cara dia melibatkan dan mendengarkan 

pendapat orang lain. 

 4)-Membuat kemampuan anggotanya berkembang sehingga dapat menjalankan 

perannya dengan baik 

Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati perkembangan setiap anggotanya 

masing-masing. Dengan pengamatan ini, supervisor dapat memberikan umpan 

balik terhadap kekuatan atau kelebihan anggota serta hal-hal yang perlu 

diperbaikinya. 

 5) Menciptakan kemampuan kelompok untuk melakukan evaluasi secara berkala 

mengenai kinerja unit kerjanya serta mengambil tindakan-tindakan untuk 

memperbaiki kinerja unit kerjanya. 
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Supervisor selalu berusaha untuk mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan 

yang telah dilakukan pada setiap unit kerja. Hal ini untuk mengetahui segala 

penyimpangan yang terjadi guna melakukan perbaikan dan tindakan yang 

dirasa perlu untuk memajukan kineja dari para karyawannya yang pada 

akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

c. Pekerjaan Supervisor 

Pekerjaan supervisor sebagaimana pekerjaan para manajer lain pada 

tingkat yang lebih tinggi menjadi semakin penting dewasa ini, karena berkaitan 

erat dengan masalah produktivitas dan kualitas hidup para pekerja. Setiap 

supervisor memiliki uraian pekerjaan yang berbeda-beda, sebab mereka 

melakukan banyak kegiatan yang berbeda dan menghadapi masalah yang tidak 

serupa. Hal itu tentunya tidak mengherankan karena supervisor bekerja di banyak 

perusahaan yang berbeda apakah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, 

dibidang jasa atau instansi pemerintah lainnya. 

Menurut Agus Dharma (2003: 5) mengatakan bahwa “Semua organisasi 

itu memiliki tujuan yang berbeda-beda dan para karyawan yang disupervisi 

melaksanakan fungsi tidak pula serupa. Dengan demikian, masalah yang dihadapi 

para supervisor dan kegiatan mereka lakukan tentunya berbeda”. 

Sekalipun demikian, semua supervisor melakukan pekerjaan yang sama 

sifatnya. Semua supervisor menbawahi sejumlah karyawan. Mereka mencapai 

hasil malalui orang lain ketimbang melakukan sendiri pekerjaan itu. 

Supervisor sebagai bagian dari manajemen bertindak sebagai manajer 

bawah atau manajer operasional yang langsung berhubungan dengan karyawan. 

Sebagai manajer, mereka terlibat dalam setiap kegiatan manajemen. Kegiatan 

manajemen yang manjadi pekerjaan supervisor menurut Agus Dharma (2003: 5) 

adalah sebagai berikut : 

1) Perencanaan ( Planning ) 
Menetapkan tujuan,memutuskan cara pencapaian tujuan, menetapkan 
arah tindakan, serta menetapkan kebijakan dan prosedur. Contoh : 
menetapkan jadwal kerja departemen atau devisi. 

2) Pengorganisasian ( Organizing ) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 18 

Menetapkan pembagian kerja, penugasan kerja, pengelompokan 
pekerjaan untuk koordinasi, serta menetapkan wewenang dan tanggung 
jawab. Tekanan perhatian supervisor dalam pengorganisasian ini 
biasanya terbatas pada unit kerja masing- masing. 

3) Pendayagunaan SDM ( Staffing ) 
Ikut menyeleksi orang untuk melaksanakan pekerjaan, menempatkan 
dan memberikan orientasi untuk melaksanakan pekerjaan serta melatih 
dan menilai kinerja bawahan. 

4) Pembinaan ( Motivating ) 
Memberi contoh dan memberdayakan karyawan. Termasuk disini adalah 
upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi 
karyawan untuk berkinerja bagus. Misalnya : menangani keluhan 
dengan bijaksana, bersikap empati atau mewndisiplinkan karyawan 
dengan aktif. 

5) Pengendalian ( Controlling ) 
Menghimpun informasi tentang pencapaian hasil, membandingkannya 
dengan standar atau rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika 
perlu. 

 
Sedangkan menurut Roy Sembel (www.roy.sembel.com, 12 April 2006) 

mengatakan bahwa “Pekerjaan yang harus dilakukan sebagai seorang supervisor  

atau manajer mencakup kegiatan- kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

evaluasi dan pengawasan, serta implementasi”. 

Adapun penjelasan dari kegiatan-kegiatan supervisor di atas adalah sebagai 

berikut: 

1)  Perencanaan 

Untuk mencapai target diperlukan rencana yang dapat memetakan sukses. 

Rencana ini harus dibuat dari yang global sampai yang rinci, sehingga mudah 

untuk menvisualisasikan pencapaian target di masa depan. Pembuatan rencana 

menjadi kompleks karena mencakup rencana kerja dan interaksi antar anggota 

tim yang perlu untuk diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling menjegal, 

melainkan saling mendukung untuk mencapai target. Perencanaan juga perlu 

memperhatikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan keterbatasan 

waktu yang dialokasikan untuk mencapai target yang telah ditentukan. 

2)   Pengorganisasian 

Karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tim yang merupakan 

kumpulan dari beberapa orang, supervisor perlu melakukan pengorganisasian 
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orang, tugas, waktu, dan fasilitas yang diperlukan. Dalam menjalankan fungsi 

ini, supervisor perlu menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang sesuai 

dengan keterampilan, minat orang tersebut (staffing). Pekerjaan ini juga 

menuntut supervisor untuk membuat time table (scheduling) untuk mengatur 

lalu lintas orang dan kegiatan agar tidak ada yang bentrok. 

3)   Implementasi 

Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat 

sesuai dengan pengorganisasian yang telah ditetapkan, serta memperhatikan 

titik- titik evaluasi yang telah ditentukan. Untuk itu perlu disusun berbagai 

skenario implementasi yang sesuai dengan rencana dan jenis pekerjaan yang 

harus diselesaikan.  

4)   Evaluasi dan Pengawasan 

Setelah rencana disusun, orang-orang, kegiatan, dan sumber daya lain perlu 

diatur sedemikian rupa, dan strategi implementasi dipilih, langkah selanjutnya 

adalah melakukan evaluasi dan pengawasan atas pekerjaan atau pelaksanaan 

tugas- tugas. Evaluasi dan pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada satu 

titik saja (titik awal, atau akhir),melainkan dilakukan secara reguler di 

beberapa titik sepanjang perjalanan menuju target. Fungsi dari evaluasi dan 

pengawasan ini adalah untuk melihat apakah semua kegiatan sudah berjalan 

dengan lancar dan menuju ke arah yang benar, yaitu pencapaian target. Jika 

ternyata ada penyimpangan atau hambatan, bisa segera diketahui dan dapat 

ditindaklanjuti dengan malakukan penyesuaian ataupun penerapan alternatif 

ataupaun rencana “B”. hasil evaluasi dan pengawasan ini perlu disampaikan 

pada pihak- pihak yang terkait agar penyesuaian yang diperlukan bisa segera 

dilakukan.  

 

d.  Supervisor dan Sistem Kerja 

Tanggung jawab utama seorang supervisor adalah mencapai hasil dengan 

menkoordinasikan sistem kerja pada unit kerjanya secara kondusif. 

Menurut Agus Dharma (2003:10) bahwa supervisor dalam 

mengkoornidasikan sistem kerjanya melalui 3 (tiga) cara penting, yaitu : 
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1) Mereka melakukannya dengan membimbing melalui petunjuk atau 

pengarahan/ sebagai bagian dari koordinasi sistem kerja (misalnya penugasan) 

2) Mereka memantau proses pelaksanaan pekerjaan. 

3) Mereka menilai hasil dari sistem kerja. 

Selain itu, mereka mengkoornidasikan sistem kerjanya dengan 

memberikan balikan. Balikan ini adalah untuk mempertahankan kuantitas atau 

kualitas hasil untuk mengubah hal-hal yang sedang terjadi (apakah dengan 

memotivasi atau memperbaiki kesalahan karyawan). Balikan merupakan salah 

satu alat yang peling efektif yang dimiliki supervisor. 

Para supervisor mengkoordinasikan pekerjaan karyawan dengan  

mengarahkan, melancarkan, membimbing, memotivasi dan mengendalikan. 

“Untuk dapat mengkoordinasikan sistem kerja secara efektif, para supervisor 

harus melakukan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan tugas dan kegiatan supervisi 

(Agus Dharma, 2003: 13). 

Kegiatan tugas yaitu kegiatan yang melibatkan supervisor dalam 

pelaksanaan langsung suatu pekerjaan. Kegiatan ini biasanya adalah kegiatan 

yang dapat didelegasikan kepada bawahan. Sedangkan kegiatan supervisi yaitu 

kegiatan mengkoornidasikan pekerjaan yang dilakukan orang lain. 

 

e. Keterampilan yang Diperlukan Supervisor 

Manajemen berperan selaku motor penggerak dalam kehidupan organisasi, 

oleh sebab itu diperlukan kemanpuan manajerial yang mampu mengkoordinir 

kegiatan manajemen. Betapapun tingginya keterampilan yang dimiliki oleh para 

pelaksana kegiatan operasional, mereka masih tetap memerlukan pengarahan, 

bimbinan dan pengembangan.  

Menurut Agus Dharma (2003: 23) mengatakan bahwa:”Agar efektif 

melaksanakn pekerjaan supervisinya, para supervisor memerlukan keterampilan 

teknis dan keterampilan interaksi”. 

Penjelasan dari keterampilan di atas adalah sebagai berikut : 

Keterampilan Teknis 
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Keterampilan teknis adalah pengetahuan tentang segi-segi teknis dari 

penjelasan yang dilaksanakan orang- orang yang dibawahinya. Termasuk disini 

semua teknik yang digunakan supervisor untuk memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan system kerja. Keterampilan ini 

penting artinya dalam merencanaka, menyusun jadwal, mengevaluasi kinerja dan 

mengambil keputusan. Para supervisor pada lapis level bawah memerlukan 

kemampuan teknis yang cukup karena sering diharuskan melatih dan 

mengembangkan teknisi dan pegawai lainnya dalam bagian mereka.  

Keterampilan Interaksi  

  Keterampilan interaksi mencakup semua teknik yang digunakan 

supervisor untuk berhubungan dengan bawahan mereka dan mengarahkan, 

mengikutsertakan, mendelegasikan, melancarkan dan memantau pekerjaan. 

Misalnya dalam membahas penilaian kinerja, menugaskan pekerjaan, 

memperbaiki kesalahan, meningkatkan motivasi, menertibkan atau mendiskusikan 

kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 

Sebagai manajer pada lapis bawah, kedua keterampilan itu harus dimiliki 

oleh supervisor. Keterampilan teknis tidak akan banyak manfaatnya jika 

supervisor tidak dapat berinteraksi baik dengan bawahannya. Sebaliknya, 

supervisor akan dipandang sebelah mata karena tidak benar-benar mengetahui dan 

terampil secara teknis. 

Sedangkan menurut Roy Sembel (www.roy.sembel.com, 12 April 2006) 

bahwa keterampilan yang diperlukan dalam melakukan supervisi yang efektif 

tersebut adalah : 

1) Keterampilan teknis 

2) Keterampilan administratif 

3) Keterampilan interpersonal 

4) Keterampilan membuat keputusan 

Penjelasan dari keterampilan-keterampilan supervisor di atas adalah 

sebagai berikut : 

1)   Keterampilan teknis 
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Dalam memberikan pengarahan pada anak buah untuk melakukan pekerjaan, 

seorang supervisor perlu memiliki keterampilan teknis yang cukup yang 

menyangkut teknis penyelesaian pekerjaan di unit yang terkait. supervisor 

dibidang pemasaran asuransi, perlu mengetahui benar produk-produk asuransi 

dan cara-cara praktis dan efektif untuk memasarkan produk-produk asuransi 

tersebut. Jika dirasa masih kurang, supervisor perlu meningkatkan diri 

sebelum membantu anak buah untuk meningkatkan diri mereka. 

2)   Keterampilan administratif 

Keterampilan ini antara lain mencakup pengetahuan dan keterampilan 

membuat mamatuhi prosedur operasional, peraturan atau pedoman perilaku 

yang berlaku, membuat laporan dinas, laporan bulanan, menyusun anggaran, 

membuat proposal, dan melakukan pekerjaan adaministratif lainnya yang 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditekuni. Keterampilan ini seringkali 

dilupakan oleh perusahaan ketika mempromosikan seseorang sebagai 

supervisor. Umumnya para supervisor baru hanya diberikan training untuk 

memantapkan keterampilan teknis dan meningkatkan keterampilan 

manajerial, tanpa memperhatikan keterampilan administratif. 

3)   Keterampilan interpersonal 

Keterampilan ini menuntut seorang superviisor untuk mengelola hubungan 

baik dengan berbagai pihak (anak buah, karyawan dan manajer di divisi lain 

baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung, supplier, klien, pimpinan 

perusahaan, dan karywan lainnya). Keterampilan ini juga mencakup 

kamampuan menangani konflik di tempat kerja, menangani  karyawan yang 

sulit diajak bekerja sama. Supervisor yang memiliki keterampilan ini akan 

lebih mudah menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung 

keputusan yang dibuat dan menyelesaikan tugas- tugas yang diberikan, serta 

mancari solusi dari masalah- masalah yang dihadapi. 

4)    Keterampilan membuat keputusan 

Seorang supervisor diberi tanggung jawab untuk membuat berbagai keputusan 

di departemen atau divisi yang dipimpinnya. Semua keputusan ini akan 

mempengaruhi kalancaran jalannya kegiatan opersional dan berdampak pada 
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tercapainya target yang telah ditetapkan. Jadi seorang supervisor perlu 

membekali diri dengan keterampilan yang penting ini, misalnya 

mengembangkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang didasarkan 

pada informasi yang berhasil dikumpulkan , baik melalui data statistik 

ataupun hasil survei lainnya, metode keputusan yang didasarkan pada 

penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hasil.  

 

f. Prinsip Dasar Supervisi yang Efektif 

Untuk memperlancar kegiatan supervisinya, supervisor diharapkan 

mempunyai kemampuan/ keahlian yang cukup sebagai bekal melakukan supervisi 

kapada karyawan agar tetap produktif. Kemampuan tersebut menjadi prinsip dasar 

dalam melakukan kegiatan supervisi yang efektif sehingga mencapai peningkatan 

produktivitas kerja karyawan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu, 

supervisi yang efektif dapat dijadikan panduan dalam mengembangkan 

keterampilan supervisi yang meliputi keterampilan teknis, keterampilan 

administrative, keterampilan interpersonal, dan keterampilan mengambil 

keputusan. 

Menurut Agus Dharma (2003: 15), prinsip dasar supervisi yang efektif 

yaitu: Prinsip Kepemimpinan dan Prinsip Kejelasan Berkomunikasi. Untuk lebih 

jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut : 

1) Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan aspek penting dari pekerjaan supervisor. Para    

supervisor bertanggung jawab atas kualitas kinerja para karyawan yang 

dipimpinnya. Oleh sebab itu, kemampuan memimpin sangat diperlukan untuk 

mengemban tanggung jawab itu. Kemampuan supervisor untuk memimpin 

bawahannya akan sangat mempengaruhi produktivitas unti kerjanya. Supervisor 

yang memimpin secara efektif adalah supervisor yang memberikan model untuk 

diteladani, yang memotivasi sehingga semangat kerja, dan yang mempercayai 

bawahan untuk mengendalikan diri sendiri. Dalam memimpin, supervisor tidak 

menggunakan pengaruhnya untuk membuat karyawan semakin bergantung, 

tetapi berusaha membuat karyawan mandiri. Supervisor seperti ini berusaha 
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keras menciptakan suasana kerja yang kondusif yang memungkinkan karyawan 

untuk mendayagunakan dan mengembangkan potensi mereka seoptimal 

mungkin. 

2) Kejelasan Berkomnikasi 

Agar dapat memimpin secara efektif, seorang supervisor harus mampu 

berkomunikasi dengan jelas agar segala perintah yang diinstruksikan kepada 

bawahan dapat mudah dimengerti. Kejelasan berkomunikasi merupakan prinsip 

yang sangat penting, sebab boleh dikatakan 90% pekerjaan supervisor adalah 

komunikasi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kemampuan 

berkomunikasi (secara efektif) merupakan salah satu kemampuan yang penting 

untuk dimiliki para supervisor. 

Sedangkan menurut Roy Sambel (www. roy sambel. com,12 April 2006) 

supervisi yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Delegasi 

2) Keseimbangan 

3) Jembatan 

4) Komunikasi 

Adapun penjelasan dari keempat ciri di atas adalah sebagai berikut : 

1)   Delegasi 

Supervisor dalam menyelesaikan pekerjaannya, tidak mungkin dapat 

dikerjakan sendiri karena akan membutuhkan waktu yang banyak yang pada 

akhirnya tujuan atau target yang diharapkan tidak dapat tercapai. Dengan 

keterbatasan waktu dan tenaga, akan lebih efektif jika supervisor 

mendelegasikan sebagian tugas-tugas terutama yang bersifat teknis lapangan 

kepada anak buah.  

 2)  Keseimbangan 

 Seorang pimpinan diberikan otoritas untuk mengambil keputusan dan 

memberikan tugas kepada orang-orang di bawah tanggung jawabnya. Otoritas 

ini harus digunakan dengan tepat, artinya supervisor harus menyeimbangkan 

penggunan otoritas tersebut. Suparvisor perlu tahu kapan harus menggunakan 

otoritas ini, dan kapan harus menahan diri dan membiarkan karyawan bekerja 
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dengan mengoptinalkan kreativitas mereka. Keseimbangan juga mengacu 

pada sikap yang diambil oleh seorang manajer, kapan harus bersikap tegas, 

dan kapan harus memberi kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan 

pendapat. 

3)   Jembatan 

Seoarang supervisor atau manajer merupakan jembatan antara staf yang 

merekja pimpin dengan manajemen puncak. Jadi ia harus bisa menyampaikan 

keinginan, usulan karyawan pada pihak manajemen. Sebaliknya, supervisor 

harus bisa menyampaikan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta 

keputusan-keputusan lain yang telah dibuat orang manajemen puncak untuk 

diketahui karyawan yang menjadi anggota timnya. Kondisi seperti ini sering 

memojokkan sang manajer, baik dari segi karyawan maupun manajemen. 

Untuk itu, supervisor harus bisa menerapkan prinsip keseimbangan dalam 

bersikap dan mengambil keputusan agar adil dan bisa menemukan 

kepentingan staf dan juga pimpinan. 

4)   Komunikasi 

Ciri sukses  lain yang sangat penting dalam melakukan supervisi yang efektif 

adalah kemampuan berkomunikasi. Komunikasi disini bukanlah komunikasi 

satu arah (memberikan tugas-tugas saja), tetapi yang terlebih utama adalah 

komunikasi multi-arah, yang juga mencakup kemampuan mendengarkan 

keluhan, masukan, dan pertanyaan dari karyawan. Dalam mengkomunikasikan 

tugas-tugas, supervisor perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

oleh orang yang harus melaksanakan tugas tersebut, bahasa yang sejajar 

dengan kemampuan dan cara berpikir karyawan.  

 

3. Tinjauan Tentang Produktivitas Kerja 

a. Pengertian Produktivitas 

Pengertian produktivitas sebenarnya menyangkut aspek luas yaitu modal 

(termasuk lahan), biaya, tenaga kerja, energi, alat dan teknologi. 

Menurut Faustino Cardoso Gomes (1997: 159) “Secara umum 

produktivitas menunjukkan rasio output terhadap input, output biasa terdiri dari 
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penjualan (sales), biaya produksi (product cost) dan biaya peralatan (equipment 

cost)”. Dengan demikian, produktivitas merupakan perbandingan terbaik yang 

diharapkan oleh perusahaan yaitu antara masukan (input) yang digunakan dengan 

keluaran (output) yang dihasilkan. 

Menurut Fremant E Kast & James E Rosenzweig (2002: 926)”Pengertian 

produktivitas adalah suatu ukuran efisiensi dari proses transformasi organisasi 

yang mengubah masukan (input) menjadi keluaran (output)”. Dari pendapat 

tersebut dapat dikelaskan bahwa produktivitas adalah pengukuran kemampuan 

untuk mengubah masukan (input) manjadi kaluaran (output) dengan pemanfaatan 

sumber daya yang ada secara efisien. 

Menurut Kisdarto Atmosoeprapto (2001: 1) secara umum, produktivitas 
merupakan perbandingan antara keluaran (output) yang dicapai dengan 
masukan (input) yang diberikan. Produktivitas juga merupakan hasil dari 
efisiensi pengelolaan hasil dan efektivitas pencapaian sasaran. Efektivitas 
dan efisiensi yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. 
 
Dari pendapat di atas produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan 

antara hasil (output) yang dicapai dengan proses pengolahan hasil (input) yang 

diberikan secara efektif dan efisien. 

Dewan produktivitas Nasional yang dikutip oleh Husein Umar (2001: 9) 
mendefinisikan produktivitas sebagai sikap mental yang selalu 
berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari 
kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sedangkan secara umum 
produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang 
dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

 
Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi 

yang pertama adalah efektifitas yang mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang 

maksimal yaitu pencapaian target ynag berkaitan dengan upaya membandingkan 

input dengan realisasi penggunaanya atau bagaimana pekerjaan tersebut 

dilaksanakan. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005: 126) “Produktivitas merupakan 

perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutarakan cara pemanfaatan 

baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa”. 
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Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan (2000: 17) bahwa 

”Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik 

(barang/ jasa) dengan masukan/ input yang digunakan dalam pencapaian hasil”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa produktivitas 

adalah perbandingan terbaik antara usaha yang dilakukan dari pemanfaatan 

sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang dicapai (output) sehingga 

mencapai tujuan yang direncanakan. 

 

b. Pengertian Produktivitas Kerja 

  Kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan salah satu faktornya 

ditentukan oleh adanya produktivitas kerja yang tinggi dari karyawannya. Dengan 

adanya produktivitas yang tinggi dari karyawan dalam suatu perusahaan 

merupakan syarat mutlak bagi suatu perusahaan untuk dapat berkembang, 

bersaing dan memenuhi tuntutan lingkungan yang komplek. 

Tentang definisi kerja Moh As’ad (1997: 46) mengemukakan 

bahwa”Kerja adalah salah satu aktivitas yang diwujudkan dalam gerakan yang 

dinamakan kerja”. 

Sarwoto (1991: 183) mengemukakan “Kerja yaitu sejumlah aktivitas 

jasmaniah yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kerja adalah 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Hadari Nawawi dan Murtini Hadari (1990: 97) bahwa 
“Produktivitas kerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang 
diperoleh (output) dengan jumlah sumber kerja yang dipergunakan (input). 
Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar 
daripada sumber kerja yang digunakan, sebaliknya produktivitas dikatakan 
rendah jika hasil yang diperoleh lebih kecil daripada sumber kerja yang 
digunakan”. 
 
“Produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap yang senantiasa 

mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari kemarin dan hasil yang dapat 

diraih esok hari harus lebih banyak atau lebih bermutu daripada yang diraih hari 

ini”(Kommarudi, 1990: 121). Dari pendapat tersebut produktivitas kerja bertujuan 
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untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dari hari ke hari dengan hasil yang 

lebih bermutu dan semakin bertambah. 

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan secara umum bahwa 

produktivitas kerja adalah aktivitas karyawan dengan menggunakan 

kemampuannya untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa seoptimal 

mungkin dalam kondisi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

perusahaan pada umumnya dan tujuan pribadi pada khususnya, yaitu 

kelangsungan hidup. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja  

Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila karyawan 

menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih baik dari ukuran yang biasa 

dilakukannya. Untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, maka seorang karyawan 

dituntut untuk menyelesaikan hasil pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan. 

Hal ini ditegaskan oleh pendapat Sondang P Siagaian (1996: 154) sebagai berikut 

”Salah satu faktor tertentu dari produktivitas kerja seseorang adalah penggunaan 

waktu yang tersedia baginya untuk menghasilkan barang dan jasa”. 

Sedangkan menurut John Soeprihanto (1997: 113) bahwa ”Faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja antara lain : pendidikan 

dan latihan keterampilan, gizi/nutrisi dan kesehatan, bakat atau bawaan, motivasi 

kemauan, kesempatan kerja, kesempatan manajemen dan kebijaksanaan 

pemerintah”. 

Bardasarkan pendapat di atas, untuk memperoleh produktivitas kerja yang 

diharapkan, perusahaan harus mengupayakan berbagai fasilitas dan sarana yang 

dapat mendukung para karyawan dalam malaksanakan tugas-tugas pekerjaan. 

Menurut Faustino Carsodo Gomes (1997: 160) faktor- faktor yang 

mempengaruhi produktivitas adalah : 

1) Knowledge 
2) Skills 
3) Ability 
4) Attitudes dan 
5) Behaviours 
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Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi 

produktivitas adalah pengetahuan, keterampilan,  kemampuan, sikap dan tingkah 

laku dari para pelaksana. 

Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah yang dikutip oleh 

Hisein Umar (2001: 11) ada 6 faktor yang menentukan produktivitas tenaga kerja, 

yaitu : 

1) Sikap kerja 
2) Tingkat keterampilan 
3) Hubungan antara tenaga kerja dengan pimpinan 
4) Manajemen produktivitas 
5) Efisiensi tenaga kerja 
6) Kewiraswastaan 

 
Taliziduhu Ndraha (1999: 45) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi produktivitas yaitu : 

1) Kualitas dan kemampuan fisik karyawan  

2) Sarana pendukung  

3) Supra sarana 

Penjelasan dari tiga faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah 

sebagai berikut :  

1)   Kualitas dan kemampuan fisik karyawan 

Kualitas dan kamampuan fisik karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, mental dan kamampuan fisik karyawan. Pandidiakan 

memberi pangetahuan bukan saja langsung dengan pelaksanaan pekerjaan 

akan tetapi juga diri dalam mamanfaatkan semua unsur sarana dan prasarana 

yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya. Disamping itu 

motivasi kerja, etos kerja, sikap mental harus dapat berperan mendayagunakan 

sumber daya manusianya secara lebih terarah dan produktif. 

2)   Sarana Pendukung 

Sarana pendukung untuk meningkatkan produksi kerja karyawan dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu : 
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(a) Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, 

sarana dan peralatan yang digunakan serta untuk keselamatan dan 

kesehatan kerja serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri. 

(b) Menyangkut lingkungan kerja non fisik, yang berhubungan dengan 

karyawan yang tercermin dalam tingkat interaksi sosial di lingkungan 

kerja dan adanya berbagai macam pelayanan yang ada, juga 

kesejahtaraaan panghasilan dan jaminan sosial. 

3)    Supra Sarana 

Dalam usaha peningkatan produktivitas, kemampuan perusahaan tidak saja 

ditentukam dari pihak manajemen perusahaan, akan tetapi juga ditentuakn 

oleh faktor dari luar perusahaan. Seperti faktor produksi yang digunakan, 

prospek pemasaran, perpajakan dan perijinan usaha, kesemuanya itu akan 

berpengaruh terhadap usaha peningkatan produktivitas. 

 

d. Sumber-sumber Produktivitas Kerja 

Umumnya seseorang yang bekerja selalu meningkatkn produktivitas 

kerjanya, namun demikian dalam mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja 

tergantung dari kemampuan dan kecakapan di dalam mendayagunakan potensi 

sumber daya yang ada dalam dirinya muapun lingkungan sekitarnya. 

Menurut Hadari Nawawi dan Murtini Hadari (1990: 103) ada lima yang 

menjadi sumber produktivitas, yaitu : 

1) Penggunaan pikiran 
2) Pengguaaan jasmani 
3) Penggunaan waktui 
4) Penggunaan ruangan 
5) Penguanaan material/bahan dan uang 
 
Guna memperjelas lima sumber produktivitas kerja di atas, peneliti uraikan 

sebagai berikut : 

1)   Penggunaan pikiran 

Produktivitas dikatakan tinggi jika untuk memperoleh hasil yang maksimal 

dipergunakan cara kerja yang paling mudah atau gampang, dalam arti tidak 

memerlukan banyak pikiran yang rumit dan sulit. Dengan kata lain bahwa 
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perusahaan dalam usahanya menyelesaikan pekerjaan untuk dapat 

menghasilkan hasil yang maksimal, menghendaki para karyawannya dapat 

bekerja dengan cara-cara yang paling mudah, aman, dan selamat dalam arti 

mampu menggunakan pikirannya utuk bekerja secara produktif, kreatif dan 

inovatif. 

 

2)    Pengguanaan tenaga jasmani/fisik 

Produktivitas dikatakan tinggi bilamana dalam mengerjakan sesuatu diperoleh 

hasil yang jumlahnya terbanyak dan mutunya terbaik (maksimum), dapat 

menggunakan tenaga jasmani/fisik secara maksimal namun tidak berlebihan 

sehingga kesehatannya tidak terganggu, dengan demikian dapat melakukan 

tugas pekerjaannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya 

produktivitas dikatakan rendah apabila dilakukan dengan mempergunakan 

tenaga jasmani/fisik yang berlebihan, sedang hasilnya sedikit atau sama 

dengan hasil yang dicapai apabila mempergunakan cara yang ringan. 

3)   Penggunaan waktu 

Produktivitas dari segi waktu berkenaan dengan cepat atau lambatnya 

pencapaian suatu hasil dalam bekerja. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat hasil produktivitas. Jika untuk 

mencapai hasil tertentu diperlukan waktu yang singkat, berarti produktivitas 

kerja tinggi. Sebaliknya, dengan hasil yang sama jika dicapai dalam waktu 

yang lebih lama, berarti produktivitas kerja rendah. Dengan kata lain semakin 

singkat waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang terbanyak dan 

terbaik (maksimal) menunjukkan semakin produktif suatu pekerjaan. 

4)   Penggunaan ruang 

Suatu pekerjaan dikatakan produktif bilamana mempergunakan ruangan yang 

kuasnya wajar, sehingga tidak memerlukan mobilitas yang jauh. Pemakaian 

ruangan yang banyak dan luas akan memperpanjang jarak yang harus 

ditempuh tenaga kerja yang akan mewujudkan kerjasama dengan orang lain 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Untuk itu perlu adanya pengaturan 

ruang yang tepat untuk masing-masing bagian. Pekerjaan akan produktif jika 
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sejumlah personel yang perlu bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan 

masing-masing ditempatkan dalam satu ruangan atau berdekatan satu sama 

lain. Dengan demikian jarak mondar-mandir untuk mewujudkan hubungan 

kerja menjadi pendek dan hemat.  

 

 

5)   Penggunaan material/bahan dan uang 

Suatu pekerjaan dikatakan produktif,jika pengguanaan meterial/bahan baku 

dan peralatan lainnya tidak terlalu banyak terbuang dan harganya tidak 

terlalua mahal, tanpa mengurangi mutu hasil yang dicapai. Pekerjaan seperti 

ini dikatakan hemat. Sebaliknya,jika untuk menghasilkan sesuatu yang sama 

jumlah dan mutunya,menjadi tidak produktif bilamana material/bahan baku 

banyak terbuang, sedang peralatan yang digunakan hargannya relatif lebih 

mahal. 

 

e. Hambatan Produktivitas Kerja 

Dalam setiap usaha peningkatan, tentu tidak lepas dari adanya 

hambatan/kendala  yang mana hal itu menjadi tolak ukur sebagai upaya perbaikan. 

Demikian pula dalam peningkatan produktivitas kerja karyawan, hambatan yang 

ada harus dapat diminimalisir agar tujuan dapat dicapai. Dengan mengatasi 

berbagai hambatan yang ada, produktivitas kerja karyawan dapat tercapai dan 

target hasil usaha dapat diraih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Donald E. Wetmore dalam (www.glorianet. org/lowongan/tips.200 

html, 21 Juli 2006) mengatakan bahwa ada lima hambatan utama produktivitas, 

yaitu: 

1) Seleksi awal yang kurang baik 
2) Training yang kurang memadai 
3) Beban kerja yang berlebihan 
4) Ketidaksesuaian antara tujuan perusahaan dan tujuan pribadi 
5) Kelelahan mental 
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Adapun penjelasan dari lima hambatan produktivitas di atas adalah sebagai 

berikut: 

1)   Seleksi awal yang kurang baik 

Seleksi merupakan tahap yang sangat menentukan untuk mendapatkan 

karyawan yang potensial. Maka perlu diberlakukan seleksi yang cukup ketat 

untuk mendapatkan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Paling tidak, calon karyawan tersebut nantinya bisa mencapai 

target atau sasaran yang ditetapkan. 

 

 

2)   Training yang kurang memadai 

Pelatihan adalah investasi untuk memperkuat sekaligus meningkatka 

keterampilan dan sikap kerja karyawan. Perusahaan sering kali lupa dan 

terlena pada hasil yang diperoleh, padahal hasil yang diperoleh besok belum 

tentu sebagus kemarin. Akibatnya produktivitas keryawan pun semakin buruk. 

Lebih jauh, perusahaan bisa mengalami kerugian. 

3)   Beban kerja yang berlebihan 

Beban kerja yang tinggi tidak menjamin karyawan sukses mencapainya. 

Hendaknya beban kerja dibuat serasional mengkin. Orang yang rasional akan 

mencapai hasil yang rasional dalam waktu yang rasional pula. Beban kerja 

yang terlalu berat justru menyebabkan rendahnya produktivitas. Mungkin 

lebih produktif bila supervisor meminta karyawan untuk mengerjakan lebih 

sedikit tugas namun lebih menghasilkan. 

4)   Ketidaksesuaian antara tujuan perusahaan dan tujuan pribadi 

Seperti halnya tiap individu, perusahaan pun memiliki tujuan. Semakin sesuai 

tujuan perusahaan dan tujuan pribadi maka semakin mudah pula karyawan 

dalam mencapai tujuan itu. Sebaliknya, ketidaksesuaian tujuan perusahaan 

dan pribadi menyebabkan konflik batin yang cukup berat. Jangankan 

mencapai produktivitas, berangkat kerja saja rasanya berat. 

5)   Kelelahan mental 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 34 

Banyak karyawan yang merasa lelah dengan rutinitas kerja sehari-hari. Belum 

lagi jika mengahdapi rekan-rekan yang tidak kompak, bos yang arogan, atau 

gaji yang dirasa kurang. Hal ini sering kali menyebabkan karyawan 

mengalami kelelahan mental, karena mereka harus menaham konflik batin 

yang tidak ringan.   

 

f. Upaya- upaya Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan salah satunya 

ditentukan oleh adanya produktivitas kerja yang tinggi dari para karyawannya. 

Untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan tersebut, suatu 

perusahaan harus dapat menciptakan suatu keadaan yang mendukung karyawan 

untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi. Penekanan pada pemenuhan kebutuhan 

pribadi dapat berarti mengesampingkan kebutuhan organisasi, tetapi dengan 

terpenuhinya kebutuhan individu, maka akan dengan sendirinya berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil. Sebab perasaan puas dari seorang karyawan dalam 

perusahaan yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan dapat mengakibatkan moral 

kerja bertambah dan hal ini berfungsi sebagai pendorong untuk bekerja lebih 

produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. 

James A.F Stoner (1992: 262) mengemukakan adanya banyak tindakan 

yang mungkin diambil untuk meningkatkan produktivitas yaitu : 

1) Pengadaan sistem pendukung keputusan manajemen 
2) Pembangunan gudang sentral dengan penyimpangan dan pengambilan 

secara otomatis. 
3) Pengaturan akhir kerja guna mengurangi jumlah pekerja pada masa 
sibuk. 
4) Pengadaan fasilitas komputer dilokasi kerja 
5) Program intensif yang dirasakan pada produktivitas jangka penjang 
 

Bila supervisor ingin memperoleh hasil semaksimal mungkin dari kerja 

karyawan, maka usaha yang harus ditempuh adalah menyelaraskan potensi yang 

ada dengan tujuan yang ingin dicapai, dalam arti bahwa suatu keinginan untuk 

mencapai tingkat output maksimal, harus diimbangi dengan sumber daya yang 

memadai sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh produktivitas yang 

tinggi. 
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Sementara itu menurut Slamet Wiyadi (1992: 36) berpendapat bahwa 

untuk mempertinggi daya produktivitas kerja, maka usaha yang dapat dilakukan 

adalah : 

1) Menggunakan tenaga dan upaya pegawai dengan baik 
2) Mengkoordinir tugas pekerjaan dan mengalihkannya sehingga 

mempermudah hasil 
3) Melatih pegawai untuk dapat bekerja secara efisien 
4) Berusaha untuk memperoleh pengertian tentang pegawai, baik sebagai 

individu maupun kelompok 
5) Menciptakan suatu semangat kerjasama kelompok yang dapat 

merangsang setiap pegawai untuk bekerja lebih baik 
6) Membina dan meyakinkan pegawai kearah cita- cita untuk melakukan 

pekerjaan yang bermanfaat. 
7) Memberikan penghargaan dan ganjaran yang layak atas gagasan yang 

bermutu dengan pelaksanaan tugas yang superior. 
8) Memberikan kesempatan penuh kepada pegawai untuk memperhatikan 

nilainya. 
 
 
 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan pemanfaatan SDM dengan 

baik/ adanya koordinasi dalam tugas pekerjaan, memberikan pelatihan kepada 

para karyawan, mamahami karyawan baik sebagai individu maupun kelompok, 

memberikan motivasi pada karyawan, membina para karyawan untuk bekerja 

dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

Sedangkan menurut Kisdarto Atmosoeprapto (2000: 8) yang dikutip dari 

The National Center For Productivity And Quality Of Working Life, peningkatn 

produktivitas memerlukan : 

1) Dukungan dari peningkat manajemen puncak 
2) Pengakuan atau penghayatan dari peran kunci karyawan 
3) Pengertian sepenuhnya pada semua peningkat akan maksud dan tujuan 

daripada program perbaikan produktivitas 
4) Pengadaan sasaran dan pengembangan tolak ukur untuk memperjelas 

apakah dan mana sasaran yang dicapai 
5) Perbaikan dalam “produktivity sought” sejauh memungkinkan tanpa 

mengganggu kerja 
 

Menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1990: 155) peningkatan 

produktivitas kerja karyawan dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut : 
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1) Moral kerja atau semangat kerja yang tinggi 

2) Kesejahteraan personel 

3) Pelayanan tata usaha personel/kepegawaian 

4) Pengorganisasian personel 

Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal tersebut di atas, peneliti uraikan 

sebagai berikut : 

1)   Moral kerja yang tinggi 

 Moral kerja atau semangat kerja yang tinggi merupakan faktor yang 

berpengaruh pada sikap berupa kesediaan mewujudkan cara/metode kerja 

yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. Moral kerja dapat diartikan sebagai suasana batin seorang personel 

sebagai tenaga kerja yang  berpengaruh terhadap perwujudan kegiatannya 

dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Moral kerja 

yang tinggi akan tampil berupa kesediaan bekerja keras dan sungguh-sungguh, 

tekun dan bergairah yang secara terus menerus terarah pada pencapian tujuan 

organisasi. Dalam moral kerja atau semngat kerja seperti itu seorang personel 

merasa senang dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang 

depercayakan kepadannya. 

2)   Kesejahteraan personel 

Pemberian kesejahteraan yang memadai sangat penting artinya bagi 

terwujudnya produktivitas kerja yang tinggi. Usaha memberikan perhatian 

terhadap kesejahteraan personel sebagai tenaga kerja, merupakan pelaksanan 

fungsi pemeliharaan dalam meningkatkan produktivitas kerja, baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas. 

3)   Pelayanan tata usaha personel/kepegawaian 

Kelancaran proses penyelesaian urusan tata usaha personel merupakan 

insentif non material yang akan meningkatkan moral atau semangat kerja, 

sehingga langsung atau tidak langsung berpangaruh pada peningkatan 

produktivitas kerja personel yang bersangkutan. 

4)   Pengorganisasian personel 
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Yaitu sejumlah personel yang memiliki kemampuan dan kesungguhan 

dalam bekerja agar tujuan organisasi tercapai. Personel sebagai tenaga kerja 

yang potensial akan menjadi faktor yang sangat menentukan bagi 

perkembangan organisasi sebagai proses kerjasama yan dinamis. Dengan kata 

lain setiap organisasi memerlukan personel yang mampu dan bersedia 

mewujudkan dinamika yang terarah, sehingga berpengaruh langsung pada 

produktivitas kerja, baik yang dihasilkan perseorangan maupun oleh 

organisasi sebagai satu kesatuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Setiap organisasi atau badan usaha, pada dasarnya menginginkan 

tercapainya produktivitas yang semakin meningkat di dalam bidang kerjanya. 

Salah satu diantaranya produktivitas kerja karyawan, karena tenaga kerja 

merupakan sumber daya yang paling penting, maka tinggal bagaimana organisasi 

itu mengusahakan agar tenaga kerja ini dapat bekerja secara lebih produktif. 

Untuk membantu karyawan dapat bekerja lebih produktif yang pada 

akhirnya dapat mencapai target perusahaan, maka diperlukan seorang manajer 

yang benar- benar berkompeten dalam hal menangani masalah karyawan. Tidak 

setiap manajer berhubungan langsung dengan karyawannya, sebab setiap manajer 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda- beda walaupun mereka berada 

dalam perusahaan yang sama.  Manajer yang berhubungan langsung dengan 

karyawan adalah manajer pada tingkat bawah yang sering disebut sebagai 

supervisor. Supervisor bertugas mengkoordinasikan tugas karyawan sekaligus 
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memberikan bimbingan dan pengarahan agar karyawan dapat bekerja lebih baik. 

Sebagai bagian dari manajemen, supervisor dalam menjalankan tugasnya atau 

kegiatannya berlandaskan pada fungsi- fungsi manajemen. Fungsi- fungsi tersebut 

dijadikan pedoman supervisor dalam melaksanakan pekerjaanya. Dengan adanya 

supervisor akan memberikan sumbangan dalam usaha mencapai produktivitas 

kerja  karyawan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gb2. Skema Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Menetapkan motodologi penelitian merupakan sesuatu yang penting dalam 

melaksanakan suatu penelitian. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar dalam 

penelitian tersebut dapat mengantar ke arah tujuan yang diinginkan, yaitu 

pertanggungjawaban terhadap hasil penelitian. Di dalam metodologi dibahas 

mengenai metode-metode atau cara-cara yang tepat yang harus ditempuh dalam 

melaksanakan penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Metodologi berasal dari kata “metodos” yang berarti cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu dan :logos” yang artinya ilmu/ pengetahuan. Menurut Cholid 

Narbuko dan Abu Achmadi (2002: 1) mengatakan bahwa “Metodologi adalah 

cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan”. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (1994: 131) 

“Metodologi adalah ilmu tentang cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai 

suatu tujuan dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertantu”. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi adalah cara atau metode 

yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik dan alat-alat 

tertentu. 
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Dari kedua pengertian tersebut di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

metodologi adalah ilmu tentang cara-cara atau metode-metode yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

Sedangkan penelitian berasal dari bahasa inggris yaitu “research”. Cholid Nabuko 

dan Abu Achmadi (2002: 1) memberikan pengertian “Penelitian adalah suatu 

kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun 

laporannya”. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian merupakan suatu usaha 

untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dengan cara mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai pada pentusunan laporan 

penelitian. 

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah memerlukan metode yang menjamin 

untuk mengahsilkan kebenaran yang objektif. Penggunaan metode dimaksudkan 

agar kebenaran yang diungkap benar-benar didasari oleh bukti ilmiah yang kuat . 

oleh sebab itu, dalam suatu penelitian, penggunaan metode sangat diperlukan. 

Pada intinya metode penelitian adalah ilmu yang membahas tentang 

cara-cara dan prosedur yang sisitematis yang digunakan dalam suatu penelitian 

untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu hal secara ilmiah guna mencapai 

tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Cholid Nabuko dan Abu Achmadi (2002: 2) 

mengatakan bahwa: 

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara 
melakukan pangamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu 
melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, 
menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga 
dapat dipergunakan untuk menemukan, mengmbangkan, menguji 
kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. 

 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara-cra yang digunakan dalam 

suatu penelitian untuk mencari, menyusun serta menyimpulkan data-data sehingga 

dapat dipergunakan untuk mengungkapkan dan menguji kebenaran sesuatu 

pengetahuan guna mencapai tujuan tertentu.  
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Cara-cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini 

digunakan untuk memandu penelitian, yang terdiri dari penentuan lokasi/tempat 

dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, sumber data, teknik sampling 

(cuplikan), teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan prosedur 

penelitian. Adapun penjelasan bagian-bagian metodologi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagi latar untuk 

memperoleh data yang berguna dalam mendukung tercapainya tujuan penelitian 

adalah di PT Sari Warna Asli III, Jl. Solo Sragen KM 9-10, Brujul, Jaten, 

Karanganyar, Telp. (0271) 825471. Peneliti memilih tempat tersebut dengan alas 

an sebagai berikut: 

1. PT Sari Warna Asli III Karanganyar merupakan perusahaan tekstil yang sudah 

cukup lama berdiri, berkualitas,dan berkembang baik, serta memiliki data 

yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian. 

2. Lokasinya mudah dijangkau dan sangat strategis serta transportasinya mudah 

sehingga memudahkan peneliti dalam penggalian data. 

3. Tempat tersebut merupakan perusahaan tekstil yang cukup besar dan 

mempunyai banyak pengalaman dalam dunia kerja. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari proses perijinan sampai dengan 

terselesaikannya laporan penelitian ini, yang berlangsung selama 7 (tujuh)) bulan, 

mulai pada bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desembar 2006. Selengkapnya 

dapat dilihat lembar jadwal penelitian pada lampiran. 
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B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, menempatkan peneliti sebagai pihak 

utama yang harus mampu menterjemahkan denagn baik data yang diperoleh 

melalui obsevasi, wawancara mendalam, dan terjun langsung ke lapangan, 

sehingga akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lengkap dan 

langsung dari sumbernya. 

Menurut Kirk dan Miller dalam Lexy J Moleong (2002: 3) mengartikan 

“ Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya”. Sedangakan menurut Hadari Nawawi (1995: 32) mengemukan 

bahaw “Penelitian kualitatif adalah penelitian mempergunakan data yang 

dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis”. 

Dari kedua pendapat di atas, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

penelitian untuk mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian dengan 

mempergunakan  data-data yang telah ada sesuai kondisi/keadaan dalam tempat 

penelitian, artinya obyek dibiarkan seperti kondisi aslinya dan selanjutnya peneliti 

menterjemahkan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. 

Berdasarkan teori tentang penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan 

oleh Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moleong (2004: 3) bahwa “Metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitain yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Dari 

teori tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif yang berup[a kalimat-kalimat yang ,memiliki arti mendalam 

yang berasal dari informan dalam arti lain data yang dihasilkan menjadi focus 

penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif akan memberikan gambaran dari gejala 

yang ada dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status 

(keadaan) subyek penelitian pada saat tertentu. 
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Dalam penelitain ini, peneliti mendeskripsikan secara kualitatif tentang 

Peran Supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi di PT Sari Warna Asli III Karanganyar. 

Jadi dalam penelitian kualitatif, data yang diambil adalah berupa kata-

kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati dari obyek penelitian. Data 

yang dikumplkan harus dapat menggambarkan/melukiskan obyek yang diteliti 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Strategi Penelitian 

Stategi penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

penelitian tunggal terpancang, dimana peneliti harus mengkaji satu masalah saja 

yaitu peran supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja karywan bagian 

produksi di PT Sari Warna Asli III Karanagnyar. Jadi strategi tunggal terpancang 

yang digunakan dalam penelitian ini mengandung pengertian sebagai tunggal 

dalam arti penelitian dilakukan pada satu sasaran lokasi penelitian, yaitu PT Sari 

Warna Asli III Karanganyar, sedangkan terpancang pada tujuan penelitian, 

maksudnya bahwa apa yang harus diteliti dibatasi pada aspek-aspek yang sudah 

dipilih sebelum melaksanakan penelitian di lapangan. Dengan kata lain, 

terpancang karena peneliti sudah memilih dan menatapkan variable yang menjadi 

focus utamnya sebelum memasuki lapangan. (HB Sutopo, 2001 : 122) 

 

C. Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data, peneliti harus benar-benar 

berfikirmengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan. 

Menurut HB. Sutopo (2002: 57) bahwa “Sumber data dalam penelitian kualitatif 

bisa berupa orang, peristiwa dan lokasi, dokumen atau arsip”. Sedangkan menurut 

Lofland dan Lofland dalam Lexy J Moleong (2002: 112) mengatakan bahwa 

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan atau perilaku orang-

orang yang diamati merupakan sumber data yang penting dan utama. Karena 

dengan sumner tersebut peneliti dapat menanalisis sehingga menjadi suatu hasil 
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atau laopran penelitian. Selain sumber tersebut di atas, juga terdapat sumber 

tertulis yaitu berwujud dokumen, arsip, dan juga sumber buku. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seagai berikut: 

 

 

1. Informan 

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan mengenai sagala sesuatu permasalahan yang diperlukan oleh 

peneliti.menurut HB Sutopo (1996: 49) “Dalam penelitian kualitatif posisi nara 

sumber sangat penting sebagai individu yang memiliki informasi”. Bertindak 

sebagai informan adalah prang yang dipandang mengetahui permasalahan yang 

kan dikaji peneliti, serta bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Dalam 

penelitian ini yang bertindak sebagai informan adalah: 

a. Supervisor bagian produksi di PT Sari Warna Asli III Karanganyar 

b. Karyawan bagian produksi di PT Sari Warna Asli III Karanganyar 

 

2. Lokasi atau tempat Penelitian 

Peneliti meneliti berbagai fenomena yang nampak dan berhubungan 

dengan peningkatan produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari 

Warna Asli III, Jl. Solo Sragen KM 9-10, Brujul, Jaten, Karanganyar, Telp. 

(0271) 825417. 

 

3. Dokumen atau Arsip 

Pengertian dokumen menurut Lexy J Moleong (2002: 161) adalah setiap 

bahan tertulis ataupun film, antara lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena 

adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumen dan arsip yang dipergunakan 

dalam penelitian ini berupa catatan, lapora, balngko dan berbagi macam slip, 

peraturan yang berlaku dan lain-lain yang menerangkan secara jelas mengenai 

pelaksanaan manajemen supervisor. 

 

D. Teknik Sampling 
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Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan 

permasalahan agar dalam pelaksanaan penelitian atau dalam pemilihan sampel 

lebih terarah dan tepat pada orang yang mengetahui permasalahan yang dibahas. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan teknik bertujuan atau purposive 

sampling artinya, peneliti menentukan informan yang benar-benar mewakili 

informasi yang peneliti perlukan. Menurut Lexy J Moleong (2002: 65) bahwa 

denga teknik purposive sampling terkandung maksud untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari berbagai sumber. 

Dalam penelitian kualitatif tidak bergantung pada jumlah sumber 

datanya,karena jmlah informan yang kecil saja bisa menjelaskan informasi 

tertentu secra lebih lengkap dan benar dari pada informasi yang diperoleh dari 

informan yang jumlahnya banyak yang mungkin belum memahami lebih dalam 

tentang suatu permasalahan yang dibahas. 

Penelitain ini menekankan pada kekeyaan informasi yang dimiliki oleh 

informan. Untuk itu sampel yang diambil adalah pihak-pihak yang dipandang 

mengetahi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional 

perusahaan. Informan yang dipilih dalam hal ini tergantung pada kebutuhan akan 

data terahdap pencapian tujuan dari penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik snowball 

sampling atau teknik bola salju. Dimana jumlah sampel akan berkembang sampai 

informasi yang dibutuhkan mencukupi. Menurut HB Sutopo (2000: 370) 

menyatakan bahwa: 

Penelitian yang menggankan teknik snowball sampling yaitu peneliti 
tanpa rencana, mengorek informasi kepada informan satu yang 
kemudian menunjuk informan kedua dan demikian juga dengan 
informan kedua menunjuk informan ketiga terus sampai dirasa informasi 
yang diperoleh lengkap dan mendalam. Snowball sampling ini dilakukan 
untuk melangkapi informasi yang ada. 
 
Sehingga dalam prosaes pengumpulan data, peneliti tidak membatasi 

jumlah informan dan lebih memilih informasn yang dianggap mengetahui 

masalah secara mendetail.dengan demikian teknik pengambilan sampel dalam 
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penelitian ini menggunakan teknik purposive snowball sampling, sehingga 

peneliti dapat memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Wawancara 

Menurut Nasution (2003 :113) “Wawancara adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi”. Sedangkan menurut 

Lexy J Moleong (2002 :135) bahwa “Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dari informan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Data yang 

dikumpulkan dari wawancara merupakan data penguat bagi penemuan data yang 

diperoleh dari pengamatan ataui observasi, sekaligus data-data lain yang 

diperlukan untuk mendukung penjelasan tentang permasalahn dalam penelitian 

ini. 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan maksud untuk 

memperoleh data dari informan yang benar-benar menguasai atau berhubungan 

langsung dengan permasalahan yang diamati. Adapun informan yang 

diwawancarai meliputi : Supervisor bagian produksi dan karyawan operasional 

bagian produksi di PT Sari Waena Asli III Karanganyar. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati dan mancatat terhadap segala kejadian, fenomena yang terlihat di 
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lapangan. Observasi dilakukan terhadap situasi yang sebenarnya atau tanpa 

dibuat-buat yang dipersiapkan guna kepentingan penelitian tersebut. 

Guba dan Lincolin dalam Jexy J Moleong (2002 :125) mengemukakan 

bahwa :”Teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan secara langsung, 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya”. Sedangkan menurut 

Suharsimi Arikunto (1998 :145) mengemukakan bahwa :”Observasi meliputi 

kegiatan pengamatan obyek yang menggunakan seluruh kelakuan manusia seperti 

dalam kenyatann”.  

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara peneliti terjun 

langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang ada 

hubungannya dengan peran supervisor dalam mengatur dan membimbing 

karyawan sehingga diperoleh produktivitas kerja untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan. 

 

3. Dokumantasi 

Selain menggunakan wawancara dan observasi, pengumpulan data juga 

dapat dilakukan dengan mencatat dokumen dan arsip yang berkaitandengan 

masalah penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto (2002 

:236) “Yang dimaksud metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal0hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat,l legger, agenda, dan sebagainya”. Data yang diperoleh melalui 

metode dokumentasi antara lain data tentang pekerjaan supervisor, kualifikasi 

kemampuan/keterampilan sosrang supervisor dan segala hal yang da hubungannya 

dengan supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi di PT Sari Warna Asli III Karanganyar. 

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian untuk mendapatkan keabsahan data yang diperlukan, teknik 

pemeriksaan  data yang didasarkan atas jumlah tertentu. HB Sutopo (2002 :787) 
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mengemukakan bahwa “Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan 

kesimpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian”. Jadi valisitas berperan 

penting dalam pembuatan simpulan dalam suatu penelitian. 

Untuk memastikan validitas data digunakan trianggulasi. Menurut Lexy 

J Moleong (2002 :178) “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Untuk trianggulasi dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya. Patton yang dikutip 

dalam HB Sutopo (2002 :78) bahwa dalam trianggulasi membedakan 4 macam 

teknik trianggulasi sebagai cara untuk meningkatkan validitas dalam penelitian 

kualitataif, yaitu : 

1.   Trianggulasi sumber 
Cara ini mengerahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data peneliti wajib 
menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama 
atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber 
yang ada. 

2.   Trianggulasi metode 
Jenis trianggulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan 
mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode 
yang ditekankan adalah pnggunaan metode pengumpulan data yang yang 
berbeda dan bahkan lebih jelas diusahakan mengarah pada sumber data yang 
sama untuk menguji kemantapan informannya. 

3.   Trianggulasi peneliti 
Yang dimaksud dengan cara trianggulasi peneliti adalah hasil penelitian baik 
data ataupun simpulannya mengenai bagian tertentu ataupun keseluruhannya 
bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. 

4.   Trianggulasi teori 
Trianggulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu 
teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif 
teori yang digunakan akan dapat diperoleh pandangan yang lebih lengkap, 
tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih 
utuh dan menyeluruh. 
 

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

sumber dan metode. Trianggulasi sumber artinya dalam pengumpulan data, 

peneliti wajib menggunakan beberapa sumber data yang tersedia. Dengan teknik 

 ini, data yang diperoleh dari sumber yang satu bisa lebih teruji kebenarannya bila 

dibandingkan dengan data yang sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang 
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berbeda. Dengan demikian, trianggulasi sumber yang digunakan bukan hanya 

sekedar mengetes kebenaran data dan bukan untuk mengumpulkan berbagai 

macam data, malainkan juga merupakan suatu usaha untuk melihat dengan lebih 

tajam hubungan antara berbagai data untuk mencegah kesalahan dalam 

menganalisis data. 

Trianggulasi metode artinya peneliti menggunakan tekni atau metode 

pengumpulan data yang berbeda untuk mengali data dengan permasalahan yang 

sama. Data yang diperoleh melaui wawancara dilakukan uji keabsahan denga  

hasil pengamatan penelitian. Data tersebut nantinya juga dibandingkan dengan 

data hasil analisis dokumen. Dengan kata lain, ketika peneliti menggunakan tekni 

wawancara, disaat yang lain juga menggunakan teknik observasi maupun 

dokumentasi. 

 

G. Analisis Data 

Menurut Noeng Muhadjir (2000 :142) “Analisis data merupakan upaya 

mencari dan menata secara sisitematis catatan hasil observasi, wawancara dan 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasusu yang diteliti dan 

manyajikannya sebagai teman bagi orang lain”. Sedangkan Patton dalam Lexy J 

Moleong (2000 :103) mengemukakan bahwa “Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dari satuan 

untaian dasar sehinggga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data”. Berdasarkan pendapat tersebut analisis data 

adalah suatu proses mengorganisasi dan mengurutkan data yang ada ke dalam 

kelompok tertentu. 

Dalam penelitian kualitataif analisis data dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data atau dilakukan di lapangan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah suatu teknik analisis data yang digunakan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapat dalam penelitian dan 

mengembangkan serta menghubungkan dengan teori-teori yang melandasinya. 

Model analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model analisis 

interaktif yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data 
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dalam suatu siklus. Menurut Miles dan Huberman (1994 : 16) “Analisis mengalir 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”. Jadi antara reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan sebelum, selama, dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu 

analisis yang tangguh. 

Untuk lebih jelasnya model ketiga komponen analisis data di atas dapat 

digambarkan dalam skema model analisis interaktif sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Skema Model Analisis Data Interaktif 

(Sumber Miles & Huberman, 1994 : 26) 

Adapun penjelasan dari skema analisis data interaktif di atas adalah 

sebagai berikut : 

1.   Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman (1994 : 16) “Reduksi data dapat diartikan 

sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabtrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan”. Reduksi data acapkali tampak pada saat sebelum peneliti 

memutuskan kerangka konseptual wilayah  penelitian, permasalahan 

penelitian dan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Dan tahap ini 

akanberlangsusng terus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Sebagai bahan 

dari analisis, maka proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 
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membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data merupakan hal yang 

amat penting dilakukan selama penelitian dilaksanakan. 

2.    Penyajian Data 

Menurut Miles dan Huberman (1994 : 17) bahwa : “Penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”. Penyajian meliputi 

berbagai jenis bentuk table dan teks naratif yang berupa catatan di lapangan. 

Melalui penyajian data akan memungkinkan peneliti untuk 

meninterprestasikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan 

teori yang relevan. 

3    .Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan analisis terakhir adalah penarika kesimpulan yang nerupakan analisis 

rangkaian data yang berupa gejala kasus yang terdapat di lapangan. Penarikan 

kesimpulan bukanlah langkah final dari suatu analisis karena kesimpulan 

tersebut masih perlu diverifikasi. Apabila kesimpulan yang telah diambil 

ternyata belum diperoleh data yang benar-benar akurat, cocok, dan kokoh 

sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

 

H. Prosedur Penelitian 

Bogdan dalam Lexy J Moleong (2001 : 85) mengatakan  bahwa tahapan 

penelitian ada 3 macam, yaitu pra lapangan, lapangan dan analisis intensif. 

Untuk mempermudah penulisan laporan penelitian ini, maka perlu 

disusun prosedur yang sistematis dan berurutan sehingg hasil yang diperoleh 

akandi capai sesuai dengan yang diinginkan.prosedur penelitian merupakan 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian dari awal sampai akhir. Adapun 

tahap-tahap yan g dilakukan adalah : 

1. Tahap Persiapan/tahap pra lapangan 

Tahap persiapan dilakukan dengan pengajuan masalah, pembuatan proposal 

penelitian, mengurus surat perijinan, menentukan lokasi penelitian dan 

menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2.   Tahap Pengumpulan Data/Tahap lapangan 
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Tahap ini meliputi aktivitas yang ada di lapangan untuk mengumpulkan dan 

menggali data yang relevan denga tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu : pengamatan atau observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk saling 

melengkapi sehingga diharapkan akan memperoleh data yang valid. 

3.   Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini. peneliti membaca, menelaah, menafsirkan, mengklasifikasikan, 

serta menginterprestasikan data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan. 

Analisis yang dilakukan merupakan analisis akhir dimana peneliti 

membandingkan data yang diperoleh di lapangan denga teori yang relevan. 

Selanjutnya berdasarkan analisis tadi dilakukan pebnarikan kesimpulan. 

4.   Tahap Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semus data dianalisis dengan teknik 

analisis data yang sesuai dengan penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan 

pada tujuan penelitian dengan didukung data yang valid, sehingga hasil 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan. 

5.   Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari prosedur penelitian, yaitu pekerjaan 

menyususn laporan penelitian yang nantinya akan diujikan dan 

dipertanggungjawabkan dihadapan tim penguji. Semua kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian dan hasil yang dicapai ditulis dan dibuat 

laporan. Laporan yang sudah tersusun dan lengkap selanjutnya akan 

digandakan sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk lebih jelasnya dapat diterngkan dalam entuk skema di bawah ini : 
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Gambar 4 Skema Posedur Penelitian 

(Sumber : Soetardi 2005 :25) 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Diskripsi Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan dan Perkembangannya 

 

Perusahaan tekstil PT Sari Warna Asli III adalah suatu perusahaan yang 

menghasilkan produk berupa kain-kain polosan berwarna (suatu jenis kain yang 

tidak bermotif). Perusahaan ini pada saat didirikannya masih berbentuk 

perusahaan perseorangan oleh Bapak Abdullah Kawileh dengan ALLADINTEX 

ABADI. 

Pemberian nama Alladintex Abadi ini diilhami oleh cerita yang 

mengisahkan tentang seorang pengeran Alladin yang tampan, gagah berani dan 

jujur yang memiliki sebuah lampu ajaib yaitu sebuah lampu wasiat yang mampu 

untuk mengubah yang buruk menjadi baik, yang jelek menjadi indah, semua yang 

telah berubah tidak akan berubah kembali atau akan menjadi abadi. Tujuan 

pemberian nama ini adalah agar perusahaan yang bersangkutan dapat menciptakan 

produk-produk berupa kain yang berkualitas baik serta indah untuk dilihat. 
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Pada pemulaan usahanya, Persero Alladintex Abadi menerima pesanan 

berupa kain-kain polosan dalam kuantitas yang mesih kecil, penjualan dan 

ekspansi yang dilakukan oleh persero ini lebih bersifat lokal. 

Pada tahun 1982 bentuk perusahaan yang merupakan persero diubah 

menjadi bentuk CV, dan terjadi pergantian pimpinan perusahaan. Yang semula 

dijabat oleh Bapak Abdullah Kawileh diganntikan oleh putranya yaitu Bapak Drs. 

Muhammad Kawileh. Struktur oegansasi dan menejemen dari CV Alladintex 

Abadi belum tertata rapi, sehingga para pekerja masih bekerja secara serabutan 

karena pada saat itu job descripsion dari perusahaan belum jelas. Tugas, 

wewenang dan tanggungjawab dari para karyawan belum teridentifikasi secara 

baik. Proses perekrutan tenaga kerja dilakukan secara langsung ke desa-desa, 

pendaftaran tenaga kerja dilakukan secara umum. 

Pada tahun 1983 perusahaan mengalami penurunan dalam pemasaran, 

hal ini kemudian mendorong perusahaan untuk mengadakan kerjasama dengan 

PT Sari Warna Asli Group. Mulai saat itu bentuk perusahaan berubah menjadi 

Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Alladintex Abadi. Perusahaan ini 

merupakan anak cabang dari PT Sari Warna Asli Group, sehingga untuk 

peraturan-peraturan masih berpegang pada PT Sari Warna Asli Group. 

Kegiatan produksi yang dijalankan oleh PT Alladintex Abadi adalah 

berdasarkan atas permintaan dari konsumen, yaitu tetap berupa kain polosan, 

sedangkan untuk pemberian motif kain untuk penyempurnaan produk adalah 

peran pihak Sari Warna Asli Group. 

Seiring dengan berjalannya waktu, permintaan konsuman pun semakin 

meningkat sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan mutu produk yang 

berkualitas baik. Pengembangan mesin-mesin dengan mesin modran dan 

prasarana-prasarana lain yang akan lebih mendukung lancarnya kegiatan proses 

produksi. Selain pengembangan mesin, lokasi perusahaan pun mulai 

dikembangkan menjadi luas. 

Untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan produksinya, pada 

tahun 2000 tepatnya bulan Februari 2000 dilaksanakan merger dengan PT Sari 
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Warna Asli Group dan nama perusahaan ini kemidian berubah menjadi PT Sari 

Warna Asli III hingga sekarang. 

 

2. Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan, 

disamping faktor lain yakni kualitas produk, harga jual produk, dan pelayanan. 

Sebab lokasi perusahaan secara langsung terkait dengan pemasaran hasil 

produksinya. 

PT Sari Warna Asli III terletak di Jalan Solo-Sragen Km 9/10 Jaten 

Karanganyar, telp.(0271)825471. Alasan pemilihan lokasi ini antara lain karena : 

a. Daerah tersebut merupakan lingkungan industri tekstil. Dengan adanya 

perusahaan-perusahaan tekstil disekitarnya akan menambah daya saing 

sehingga dapat mendorong dalam meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan. 

b. Lokasi perusahaan yang terletak di JL. Solo-Sragen Km 9/10, merupakan jalan 

raya yang menghubungkan antara kota Solo dengan kota Sragen sehingga 

mudah dalam transportasi. 

c. Tenaga kerja mudah didapat, karena perusahaan lebih memilih tenaga kerja di 

lingkungan sekitar perusahaan, karena fungsi didirikannnya suatu perusahaan 

agar dapat menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. 

 

3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal yang menunjukkan 

kerangka, susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi, 

bagian atau posisi maupun orang dimana struktur organisasi ini menunjukkan 

kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berada dalam satu 

organisasi. Struktur organisasi mengandung standarisasi, koordinasi, sentralisasi 

atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. Adapun 

struktur organisasi terlampir. 

 

4. Kondisi Karyawan 
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a. Jumlah karyawan 

Tabel 1 

Jumlah personel produksi dan non produksi 

Bulan Agustus 2006 

Bagian L P Jumlah Total 

A. Personil Produksi    

1. Assisten Manager 1 - 1 

2. Persiapan 73 39 112 

3. Weaving I 226 165 391 

4. Weaving II 238 128 366 

5. PPC Weaving 17 68 85 

6. Utility 49 1 50 

B. Personil Non Produksi    

7. Manager 2 - 2 

8. Assisten Manager Office - - - 

9. Adm. Umum 3 8 11 

10. Office 2 2 4 

11. Personalia 2 5 7 

12. Umum 68 11 79 

13. Logistik 20 6 26 

Jumlah 701 433 1.134 

 

Sumber : PT Sari Warna Asli III Karanganyar 

 
 
b. Jadwal kerja karyawan 

Karena proses produksi di PT Sari Warna Asli III bersifat kontinyu 

(tidak boleh berhenti mengingat bahan baku dan pemrosesannya), maka jadwal 

kerja karyawan di PT Sari Warna Asli III dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok shift dan kelompok general shift. 

1. Jam kerja untuk kelompok shift 
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* Shift I (pagi)  : jam 07.00 – 15.00 

        jam 12.00 – 13.00 istirahat 

* Shift II (siang)  : jam 15.00 – 11.00 

       jam 06.00 – 07.00 istirahat 

* Shift III (malam) : jam 11.00 – 07.00 

        jam 02.00 – 03.00 istirahat 

2. Jam kerja untuk kelompok general shift 

* Hari I – IV  : jam 08.00 – 17.00 

* Hari VI   : jam 07.00 – 12.00 

* Hari VII   : libur 

* Waktu istirahat  : jam 13.00 – 14.00 

c. Proses Produksi di PT Sari Warna Asli III 

Untuk lebih jelasnya tentang uraian proses produksi di PT Sari Warna 

Asli III, dibuat skema sebagai berikut : 
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Gambar 2 :  Proses Produksi 

Sumber : PT Sari Warna Asli III 

Keterangan : 

1. Logistik menyediakan benang sebagai bahan baku pembuatan kain 

2. Benang masuk ke persiapan untuk kemudian dilakukan beberapa proses 

pengolahan sebagai berikut : 

a. Benang dibagi menjadi dua, yaitu benang untuk pakan (prosesnya disebut 

pemaletan) dan benang untuk bahan dasar kain (prosesnya disebut 

warping). Benang untuk pakan bisa langsung masuk mesin tenun, 

sedangkan benang untuk bahan dasar kain harus diolah lagi melalui 

beberapa proses, setelah itu baru masuk mesin tenun. 

b. Dari warping kemudian masuk ke proses sizing yaitu proses dimana 

benang diberi obat agar bisa tahan laam yang biasanya disebut kanji. 

c. Setelah proses sizing, benang dibedakan lagi menjadi dua, yaitu benang 

yang akan dicucuk dan benang tying. 

d. Benang yang sudah dicucuk kemudian masuk ke mesin tenun. 

3. Dalam mesin tenun, benang diproses menjadi kain mentah 

4. Dari mesin tenun, kain mentah  (kain grey) dibawa ke PPC (Planning Produc 

Control) untuk kemudian dilakukan beberapa proses pengolahan sebagai 

berikut : 

Kain 
grey 

Inspeksi 
kain Mending Folding Rolling 

Finishing 
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a. Kain grey yang masuk dilakukan inspeksi yaitu proses untuk melihat 

kualitas kain yang dihasilkan dari mesin tenun, apabila banyak cacat maka 

kain grey segera diperbaiki. 

b. Dari inspeksi apabila terdapat cacat, maka dilakukan proses mending 

(perbaikan kain) 

c. Kain yang sudah selesai diperbaiki, kemudian dibuat lipatan  yang 

prosesnya disebut dengan folding 

d. Dari folding kemudian kain tersebut di rolling (dibuat gulungan besar) 

yang siap untuk dibawa ke finishing untuk diberi warna 

 

 

 

 

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 

 

1. Peran Supervisor dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan  Bagian Produksi 

 

Setiap perusahaan pasti menginginkan tercapinya tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, peran 

tenaga kerja/ karyawan sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha 

memaksimumkan ke arah realisasi tujuan perusahaan. Melaksanakan pekerjaan 

hanya mungkin dengan baik apabila tenaga kerja yang diberikan pekerjaan paham 

arti, makna, dan ruang lingkup dari pekerjaan yang akan dilaksanakan serta 

memiliki keahlian (skill) dan kemauan sebagai penunjangnya. Dari adanya 

kemampuan tersebut,maka dapat terbentuk produktivitas kerja karyawan sehingga 

mampu memenuhi tuntutan perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja yang 

tinggi, suatu perusahan dapat berkembang dan bersaing dalam memenuhi tuntutan 

dunia kerja. Maka dari itu. perusahaan harus selalu berupaya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dari karyawannya, agar tetap produktif menghasilkan produk 

sesuai dengan target. 
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Produktivitas kerja terkadang mengalami penurunan yang disebabkan 

oleh faktor-faktor tertentu seperti SDM, material, kondisi mesin dan lingkungan. 

Masalah ini harus segera ditanggulangi karena dapat menurunkan produktivitas 

perusahaan. Karyawan tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah ini baik 

secara individu maupun kelompok sebab keterbatasan waktu dan kurangnya 

kemampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut, selain itu mereka juga 

dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan untuk dapat mencapai target dari 

perusahaan. Maka dari itu, mereka perlu bimbingan dan arahan serta solusi dari 

pihak yang bisa mengendalikan pekerjaan dan memiliki cukup pengetahuan 

didalam mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian mereka dapat lebih 

berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang diberikan dari perusahaan. 

Untuk mengatur kinerja dari para karyawan agar tetap produktif, maka 

diperlukan supervisor sebagai pimpinan ditempat kerja yang mampu 

mengupayakan agar faktor-faktor yang menghambat produktivitas dapat 

diminimalisir sehingga produktivitas kerja dapat mengalami peningkatan. 

Supervisor memegang kendali atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan hasil 

yang dicapaibaik kualitas maupun kuantitas. Segala penyimpangan yang 

dilakukan karyawan dapat diketahui uang kemudian diadakan tindak lanjut 

(follow up) dan evaluasi untuk perbaikan. Dengan kegiatan supervisor tersebut, 

dapat dilihat apakah hasil produk udah mencapai sasaran. 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya supervisor adalah mendorong 

peningkatan produktivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil kerja yang 

diinginkan. Sebab, supervisor selalu memberikan bimbingan, arahan serta 

motivasi kepada karyawan untuk dapat bekerja dengan baik dan tidak melakukan 

penyimpangan/ kesalahan dalam proses produksi yang dilaksanakan. Dengan 

demikian, supervisor berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Adapun peran supervisor adalah sebagai berikut : 

a. Bertanggungjawab Terhadap Kualitas dan Kuantitas Produk  

Tujuan  utama dari PT Sari Warna Asli III adalah kualitas. Supervisor 

selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang 

dihasilkan, sebab itu merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab dari 
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pekerjaannya. Begitu halnya dengan supervisor di pt Sari Warnma Asli III, 

kualitas dan kuantitas produk menjadi sasaran utaa pencapaian tujuan mereka 

untuk perusahaan. Setiap hari, supervisor selalu mengadakan pengecekan terhadap 

hasil kerja karyawan yang kemudian dibuat laporan sebagai ukuran apakah sudah 

mencapai target yang seharusnya dipenuhi. Dari kegiatan inilah, yaitu pengecekan 

dan pembuatan laporan, supervisor dapat melihat seberapa jauh kualitas dan 

kuantitas dari kain tersebut. 

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh informan III pada wawancara 

tanggal 11 September 2006 sebagai berikut : 

“Peran supervisor menurut saya adalah meningkatkan hasil kualitas dan 
kuantitas serta mericek apa yang menjadi tugas-tugas yang tentunya 
sudah ditetapkan oleh aturan kemudian merecek penyimpangan yang ada 
untuk diadakan follow up dan langkah penyelesaian. Mungkin itu yang 
menjadi tugas/peran dari supervisor”. 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh informan V pada wawancara tanggal 

11 September 2006 sebagai berkut : 

“Kalau menurut saya peran supervisor itu pertama mengarahkan baik itu 
skill, kecepatan kerja karyawan,itu setiap saat ditegur dan diarahkan. 
Kemudian yang kedua selalu menegur penyimpangan setiap melakukan 
penyimpangan dan dilakukan setiap saat”. 
 
Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisor selain 

bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk, supervisor juga melihat 

berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan yang ada diadakan 

follow up agar penyimpangan tidak terulang lagi. 

Selain bertanggungjawab terhadap kualitas kain, supervisor juga 

bertanggungjawab terhadap kualitas kinerja karyawan. Kualitas dan kuantitas 

suatu produk dapat tinggi apabila SDM yang mengelolanya memiliki kualitas 

kemampuan yang tinggi pula. Tanggungjawab supervisor terhadap karyawannya 

berupa kegiatan absensi, disiplin kerja sampai pembuatan laporan. Maka dari itu, 

peran supervisor tidak lepas dari yang namanya pengawasan. Dengan adanya 

pengawasan tersebut, maka karyawan dapat mengetahui hasil pekerjaannya yang 

kemudian karyawan akan terdorong untuk berusaha meningkatkan produktivias 
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kerjanya. Seperti yang diungkapkan oleh informan II wawancara pada tanggal 11 

September 2006 bahwa :  

“Tugas supervisor itu adalah memenuhi target yang ditentukan oleh 
perusahaan baik itu kualitas maupun kuantitas. Kemudian untuk job 
diskipsinya, dia kan harus membina personel, bertanggungjawab absensi 
kemudian bertanggungjawab juga terhadap kualitas maupun kuantitas, 
mungkin masih banyak hal, itu hanya faktor penunjang, nah 
perameternya kan ke kualitas dan kuantitas”. 
 
Hal senada juga diungkapkan  oleh informan IV pada wawancara 

tanggal 13  September 2006 bahwa : 

“Mungkin fungsinya seperti yang saya alami sendiri ya, fungsi yang 
pertama itu memang bertanggungjawab kepada personel, kemudian 
bertanggungjawab terhadap kualitas dan kauntitas itu, kemudian 
bertanggungjawab terhadap pertahanan mesin, kemudian kepada mental 
dan moral karyawan”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

supervisor selain berperan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk 

juga berperan dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan, caranya dengan 

merecek segala kegiatan karyawan mulai kinerjanya sampai target hasil yang 

dicapai. 

 

b. Memberikan motivasi/ semangat kerja karyawan 

Dalam menjalankan setiap kegiatan, kita tidak lepas dari faktor semangat 

untuk melaksanakannya. Sebab, faktor semangat/ motivasi inilah yang 

menggerakkan seseorang untuk mau dan mampu melakukan sesuatu. Demikian 

halnya para karyawan produksi di PT Sari Warna Asli III. Motivasi/semangat 

kerja menjadi salah satu kunci bagi supervisor menuju peningkatan produktivitas 

kerja karyawan. Suatu pekerjaan tidak mungkin akan selesai jika tidak ada 

semangat untuk mengerjakannya, seperti ada keinginan tetapi tidak ada kemauan 

untuk mengerjakannya, maka tidak mungkin keinginan itu akan terwujud. 

Melihat begitu pentingnya motivasi, peran supervisor sangat diperlukan 

untuk membantu karyawan agar selalu semangat dalam bekerja sehingga dapat 

mencapai target hasil yang telah ditentukan. Pada dasarnya manusia itu punya 
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sifat malas. Dari sifat tersebut, usaha untuk menumbuhkan semangat 

kerja/memberi motivasi sangat diperlukan agar karyawan bisa menikmati dan 

senang dengan pekerjaan yang diberikan. Oleh karena itu, supervisor harus dapat 

melihat karakteristik/klasifikasi karyawannya untuk mempermudah dalam 

pemerian motivasi yang kemudian dilanjutkan dengan bimbingan. Motivasi 

diberikan setiap saat sebelum mengalami penurunan. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan I pada wawancara 

tanggal 7 September 2006, sebagai berikut : 

“Seperti yang kita ketahui, titik beratnya di SDM. Kan ada beberapa 
faktor ada material, mesin, mungkin cara yang salah, tapi manusia 
memang poin. Kalau sudah dikasih tahu, kamu harus demikian-
demikain, tapi tidak patuh. Kita harus mengetahui kategori manusia 
yaitu bisa tapi tidak mau, kita follow up, tidak bisa tapi mau, ya kita 
ajari, kemudian tidak bisa dan tidak mau, kita nggak pakai’. 
 
 
Motivasi kerja karyawan juga berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

produk. Jika hasil kerja jelek, maka dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

dari kain. Maka dari itu, supervisor berusaha agar semangat kerja karyawan selalu 

naik atau paling tidak stabil sehingga menambah keseriusan dan ketelitian dalam 

bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh informan V pada wawancara tanggal 11 

September 2006, bahwa : 

“Jika hasil kerja dari anak buah jelek, kita arahkan, dimotivasi, tumbuh 
semangat. Dari situ produktivitas jadi naik. Pokoknya, sebelum turun, 
kita motivasi lagi, motivasi lagi dan motivasi lagi ehingga produktivitas 
itu tetap naik atau paling tidak stabil”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulakan bahwa 

supervisor berperan dalam membantu meningkatkan motivasi kerja karyawan agar 

bersungguh-sungguh dalam berkerja sehingga produtivitas dapat tercapai. 

 

c. Mengembangkan kemampuan/keahlian karyawan 

Usaha untuk mengembangkan kemampuan karyawan pasti selalu 

dilakukan oleh supervisor. Karyawan produksi di PT Sari Warna Asli III setiap 

hari mendapatkan training dari supervisor sehingga kemampuan karyawan dalam 
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menyelesaikan masalah pekerjaan sudah terlatih. Namun hal ini tidak menjamin 

kalau karyawan tidak melakukan kesalahan ataupun penyimpangan. Jika 

karyawan melakukan kesalahan, supervisor berhak menegur dan memberikan 

training kepada mereka dan hal tersebut dapat mengembangkan kemampuan 

mereka dalam mengatasi masalah. Dari sinilah peran supervisor untuk 

memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dengan harapan kemampuan 

kerja karyawan mengalami peningkatan.  

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan VI pada 

wawancara tanggal 13 September 2006 sebagai berikut : 

“Menurut saya, fungsi supervisor ya…….memandaikan SDM. Kalau 
seperti bahan baku dan mesin, kan benang mati, itu kan sebuah teknik. 
Yang penting kunci kiata adalah dari manusianya. Kalau mesin kita bisa 
ganti yang baru, tapi kalau SDM kan sulit”. 
 

Sedangkan informan VII  wawancara tanggal 13 September 2006 

menambahkan bahwa : 

“Supervisor itu selalu memberikan training kepada karyawan, tujuannya 
untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan itu. Kalau karyawan 
sudah cukup memiliki kemampuan, secara langsung kita juga mudah 
untuk dapat memberikan instruksi kerja yang tentunya mudah untuk 
dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan baik”. 
 
Dari wawancara di atas, dapat disimpulakan bahwa SDM memegang 

peran penting dalam peningkatan produktivitas, maka peran supervisor adalah 

berusaha untuk dapat mengembangkan kemampuan karyawan, sebab kemampuan 

karyawan menjadi salah satu faktor untuk dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas hasil produk. 

 

d. Memperbaiki kesalahan-kesalahan dari karyawan 

Supervisor selalu berupaya untuk mencari tahu kesalahan-kesalahan 

yang ada di lapangan dan kelemahan yang ada pada diri karyawan untuk 

kemudian dilakukan perbaikan. Kegiatan monitoring di PT Sari Warna Asli III 

setiap saat dilakukan untuk mengetahui hasil kerja yang dicapai. Demikian halnya 

yang dilakukan oleh supervisor pada karyawan bagian produksi, setiap saat 

kegiatan tersebut dijalankan guna mengetahui adakah kesalahan ataupun 
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penyimpangan yang terjadi selama proses produksi di lapangan. Kesalahan yang 

ada dianalisa yang kemudian dibuat beberapa alternatif pilihan dan diambil 

alternatif terbaik sebagai penyelesaiannya. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan I pada wawancara 

tanggal 7 September 2006 bahwa : 

“Bagi saya prinsipnya semua manusia itu kan tidak pinter, manut, pasti. 
Itu kan juga perlu di follow up, ditonton, dilihat seberapa jauh dia 
mempunyai kelemahan. Nah, disitu fungsi supervisor menutupi 
kelemahan, harapannya visi misi perusahaan tercapai. Jadi training SDM 
tidak menutup kemungkinan yang perfomannya baguspun tidak luput 
dari training”. 
 
 
 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh informan IV pada wawancara tanggal 

11 September 2006 bahwa : 

“Bila anak buah melakukan kesalahan, ya….supervisor berhak menegur, 
kemudian memberikan training, bimbingan dan motivasi agar kesalahan 
itu tidak terulang lagi. Dengan itu, anak buah dapat bekerja dengan baik 
lagi. Kalau perlu diberi surat peringatan (SP) mbak….kalau dia masih 
juga melakuakn kesalahan”. 
 
Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisor 

berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan motivasi terhadap kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, supervisor juga membantu 

dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang kemudian melakukan training 

terhadapa kelemahan tersebut. Dengan demikian, produktivitas kerja akan 

meningkat dari sebelumnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan. 

Dalam mengatasi masalah seperti halnya kesalahan yang dibuat 

karyawan, supervisor melihat permasalahan yang ada kemudian disesuaikan 

dengan levelnya masing-masing. Dari situ dapat dilihat, tingkat permasalahan 

yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan besar kecilnya masalah. 

Misalnya, kalau masalah itu dapat diselesaikan di Kepala Urusan, maka masalah 

itu tidak perlu sampai di Kepala Shift. Dalam mengatasi kesalahan karyawan, 
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langkah pertama yang diambil adalah memanggil karyawan tersebut, kemudian 

memberikan training, kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Setelah itu, dilakukan 

follow up untuk memastikan apakah karyawan tersebut melakukan training yang 

telah diberikan, dengan harapan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. 

Hal tersebut seperti tang diungkapkan oleh informan I pada wawancara 

tanggal 7 September 2006 bahwa : 

“Untuk mengatasi masalah terutama pada karyawan, saya melihat 
masalahnya dulu, kemudian disesuaikan dengan levelnya. Kalau bisa 
sampai ke Kepala Urusan, kenapa harus sampai saya,  kalau bisa sampai 
ke Kasi produksi kenapa harus sampai ke saya, tapi kalau masalah itu 
esensial sekali dan saya harus putuskan dengan departemen yang lain 
ya……...itu kewajiban saya. Langkah pertama yang saya ambil untuk 
mengatasi masalah pasti saya panggil, kemudian adakan training dan 
follow up, bahkan setiap satu minggu sekali saya munculkan, siapa 
karyawan yang kaulitasnya rendah sehngga timbul semangat untuk tidak 
melakukan kesalahan lagi. Itu mbak…….” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa supervisor 

berperan dalam mengatasi kesalahan dan menutupi kelemahan karyawan untuk 

kemudian diadakan training sebagai langkah perbaikan serta memfollow up 

pelaksanaanya. Pemecahan masalah disesuiakan dengan levelnya agar cepat 

dalam penyelesaiannya. 

 

e. Evaluasi hasil kerja karyawan  

Segala pekerjaan yang dilakukan harus diadakan evaluasi dengan tujuan 

apakah sudah mencapai hasil yang sebelumnya telah direncanakan. Evaluasi 

dilakukan setiap hari untuk mempermudah supervisor membuat laporan hasil, 

baik harian, mingguan, dan bulanan. Evaluasi diawali dari kegiatan monitoring 

kerja karyawan, dari kegiatan tersebut supervisor dapat melihat secara langsung 

kinerja karyawan. Selain itu, monitoring juga dlakukan dengan melihat data-data 

laporan hasil yang diberikan oleh bawahannya. Seperti yang diungkapkan oleh 

onforman I pada wawancara tanggal 7 September 2006 bahwa : 

“Untuk menilai hasil kerja karyawan, saya melakukan monitoring. 
Perfomance dari karyawan setiap harinya dapat dilihat dari data-data 
yang diberikan oleh Kepala Urusan Produksi. Tapi saya juga mengecek 
kembali apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang terjadi 
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di lapangan, jadi saya terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui hal 
tersebut dan semuanya saya lakukan setiap hari. Kemudian sekecil 
apapun pekerjaaan mereka harus buat laporan, tujuanya untuk 
mempermudah follow up. Setelah ada pelaporan, pasti ada 
penyimpangan, nggak mungkin kok sempurna. Penyimpngan ini kembali 
kita rencanakan sehingga kalau belum sampai ke sasaran, terus kita 
rencanakan sampai mencapai sasaran”. 

 
Sedangkan menurut informan II wawancara pada tanggal 11 September 

2006 bahwa : 

“Setiap hari, supervisor harus melakukan evaluasi terhadap hasil kerja 
karyawan, apakah sudah mancapai target, bagaimana kualitas dan 
kuantitasnya, adakah penyimpangan, yang mana semua itu akan dibuat 
laporan baik harian, mingguan, maupun bulanan. Apabila ada 
penyimpngan, bisa segera diselesaikan dengan cara training dan follow 
up tadi”. 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa supervisor setiap 

hari harus melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawan yang bertujuan 

untuk mengetahui penyimpngan yang ada dan menilai kualitas serta kuantitas 

yang  dicpai oleh karyawannya. Evaluasi ini penting sebagai upaya untuk melihat 

apakah perencanaan supervisor telah sampai pada sasaran.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bagaimana peran supervisor 

dalam meningkatkan produktiviatas kerja karyawan di PT Sari Warna Asli III 

adalah sebagai berikut : 

1. Bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk  

2. Memberikan motivasi kerja kepada karyawan 

3. Mengembangkan kemampuan/keahlian kerja karyawan 

4. Memperbaiki kesalahan-kesalahan dari karyawan 

5. Evaluasi hasil kerja karyawan  

 

2. Hambatan-hambatan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian Produksi  

 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak akan pernah lepas dari adanya 

kendala/hambatan  yang dapat menghambat bahkan menggagalkan suatu tujuan.. 

Demikian pula dalam peningkatan produktivitas kerja karyawan, hambatan yang 
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ada harus diminalisir agar tujuan dapat tercapai. Seperti halnya hambatan yang 

dihadapai supervisor di PT Sari Warna Asli III pada bagian produksi. Berdasarkan 

data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti, hambatan yang dihadapi oleh 

supervisor antara lain : 

1. Kemampuan Berpikir  Rendah 

Kemampuan berpikir merupakan salah satu kunci bagi seorang karyawan 

untuk dapat mencerna segala informasi yang diperoleh dari pimpinan, seperti 

halnya instruksi kerja. Semakin baik kemampuan berpikir yang dimiliki maka 

akan semakin mudah pimpinan memberikan instruksi kerja karena instruksi 

tersebut tidak harus dijelaskan berulang-ulang. Namun, jika kamampuan berpikir 

karyawan rendah/terbatas, maka akan menjadi hambatan bagi pimpinan, sebab 

karyawan harus diberi penjelasan berulang-ulang untuk memperoleh pemahaman. 

Seperti yang dihadapi supervisor di produksi weaving I PT Sari Warna 

Asli III. Kemampuan berpikir karyawan berbeda-beda, namun kebanyakan dari 

mereka kemampuan berpikirnya rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat 

pendidikan mereka yang kebanyakan hanya lulusan SD, walaupun ada juga 

sedikit dari lulusan STM, jadi wawasan pengetahuan mereka terbatas. Supervisor 

harus memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh karyawan, walaupun 

kadang harus dilakukan berulang-ulang dengan harapan pekerjaan yang diberikan 

dapat terselesaikan dengan baik. Demikian pula dalam menghadapi masalah, daya 

tangkap setiap karyawan berbeda-beda terhadap masalah yang ada. Seperti yang 

diungkapkan oleh informan VIII pada wawancara tanggal 29 September 2006 

bahwa : 

“Daya tangkap mereka terhadap masalah itu lain-lain, itu karena tidak semua 
karyawan disini lulusan STM/SMA, ada yang hanya lulusan SD. Jadi ketika 
ada masalah dan dibutuhkan pemecahan bersama-sama dengan karyawan, itu 
tidak semua mudah untuk mengerti. Jadi kadang kita harus sering 
mengingatkan kepada mereka apabila mereaka melakukan 
kesalahan/membuat masalah, tujuannya agar mereka dapat bekerja dengan 
baik tanpa harus melakukan kesalahan yang sama”. 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh informan VI pada wawancara tanggal 

29 September 2006 bahwa : 
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“Memang menurut saya IQ anak buah itu minim/ daya tangkap mereka 
minim. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa kebanyakan 
anak buah disini itu lulusannya SD. Jadi itu menjadi salah satu kendala bagi 
kita, seumpama kita memberikan perintah, mereka bisa mengerjakan, tapi 
kadang masih ada kesalahan-kesalahan dan harus mengingatkan kembali. 
Misalnya, kalau si A mudah menagkap belum tentu si B juga mudah 
menangkap perintah tersebut. Jadi kita harus tahu karakter mereka”. 

 
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan berpikir yang 

terbatas menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas kerja, sebab 

kemampuan karyawan dalam menangkap segala informasi dari pimpinan menjadi 

salah satu kunci pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. 

 

2. Kelelahan mental 

Adanya kelelahan mental berpengaruh terhadap kedisiplinan kerja dari 

karyawan yang pada akhirnya hasil pekerjaan mengalami penurunan. Disiplin 

kerja yang sering dihadapi adalah lalai, malas, ataupun mangkir dari kerja. 

Masalah ini timbul dari masing-masing karyawan sebab mereka memiliki latar 

belakang masalah dan karakter yang berbeda-beda. Seperti halnya karyawan yang 

sering mangkir dengan berbagai alasan misalnya cuti, ijin dokter, dsb. Kediplinan 

kerja karyawan harus selalu diperhatikan mulai dari masuk sampai pulang kerja. 

Karyawan yang disiplin akan memudahkan pekerjaan itu dapat cepat selesai 

dengan teratur sesuai dengan ketentuan aturan kerja. Seperti yang diungkapkan 

oleh informan VI pada wawancara tanggal 13 September 2006 bahwa : 

“Kalau dari karyawan, hambatannya terutama sering ada ijin dokter, terus cuti 
mendadak, kemudian anak buah yang malas, ya………mungkin problem 
rumahlah, seperti kalau ada lelayu, otomatis mereka kan  harus cuti 
dadak……..kemudian kalau mereka punya problem rumah, kadang-kadang 
dari raut wajah itu sudah kelihatan, dia kerja semangat tidaknya itu bisa 
dilihat. Kalau anak buah itu malas, ya…….hasilnya juga akan turun dan 
otomatis target hasil kita tidak mungkin tercapai”. 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan II pada wawancara tanggal 13 

September 2006, bahwa : 

“Budaya jawa yang ada di Karanganyar ini masih sangat kuat sekali, 
seperti gotong royong. Dengan hal seperti itu kadang kalau ada yang 
punya kerja mereka itu harus cuti, bahkan sampai rela mereka itu ijin 
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tidak masuk. Nah, cuti ini kadang bebarengan, ini yang membuat kita 
harus teliti, kerena alasan tersebut membuat mereka jadi seenaknya 
kerja”. 
 
Sedangkan informan VIII pada wawancara tanggal 29 September 2006 

juga menambahkan bahwa : 

“Jelas pasti ada, setiap hari pasti ada kendala, terutama yang pertama dari 
kedisiplinan. Jaadi memang disiplin ini kan luas sekali. Mungkin dari awal 
masuk, kemudian kalau dari produksi dari sistem katrolnya, sistem cara 
menyambung benang, sistem istirahatnya, jadi masuk sampai pulangnya itu 
banyak sekali. Jadi kalau ita ngomong produktivitas diperlukan tepat dan 
capat. Kecepatan dalam mereka katrol dan ketepatan dalam mereka cara 
menyambung benang/ menjalankan benang. Jika mereka tidak capat dan tepat, 
maka produktivitas juga terhambat. Jadi kedisiplinan kerja sangat diperlukan 
untuk mancapai produktivitas”. 

 
Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kelelahan 

mental dapat berpengaruh pada kedisiplinan kerja karyawan sehingga 

produktivitas kerja juga tidak dapat maksimal. Dengan demikian, target hasil tidak 

dapat tercapai sesuai dengan rencana. 

 
 

3. Usaha Untuk  Mengatasi Hambatan Dalam Meningkatkan 

Produktivitas Kerja Karyawan 

 

Adanya hambatan tentu ada suatu upaya untuk mengatasinya sehingga 

hambatan tidak menjadi penghalang dalam mencapai tujuan. Usaha supervisor 

dalam mengatasi hambatan dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu waktu 

yang tepat untuk mengatasinya. Di depan telah disebutkan bahwa hambatannya 

ada 2 yaitu kemampuan berpikir rendah dan kelelahan mental karyawan. Adapun 

usaha supervisor dalam mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Dalam mengatasi kemampuan berpikir karyawan yang rendah/terbatas, 

supervisor melakukan training setiap saat. Tarining yang diberikan bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan karyawan dalam menangani 

masalah dan menyelesaikan kesulitan suatu pekerjaan. Cara pemberian training 
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dilakukan dengan bertahap, supervisor tidak mungkin memberikan materi dalam 

satu kali training mengingat kemampuan berpikir dari karyawan yang berbeda-

beda. Dari tarining yang diberikan, kemudian supervisor mengadakan evaluasi 

terhadap kinerja mereka, apakah dalam bekerja sudah menerapkan training yang 

diberikan. Dari evaluasi tersebut, supervisor dapat mengetahui segala 

penyimpangan yang dilakukan karyawan untuk kemudian segera ditindak lanjuti 

(follow up). Seperti yang diungkapkan oleh informan VI pada wawancara tanggal 

29 September 2006 bahwa : 

“Setiap satu minggu sekali yang masuk pagi pasti diadakan training 
tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Untuk mengecek 
hasil training dari karyawan, kita selalu buat laporan pengembangan 
SDM setiap harinya. Masalah itu pasi ada dari SDM. Dari masalah itu 
setiap hari saya evaluasi, saya tanyakan masalahnya apa, kemudian kita 
beri bimbingan, kalau sudah baik baru ditinggal. Proses ini berjalan 
terus……..sampai karyawan itu benar-benar mapan”. 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan VIII pada wawancara tanggal 

29 September 2006 bahwa : 

“Kalau saya, langkah pertama adalah training pembinaan skill. Kalau 
skill tidak memenuhi maka hasilnya juga tidak maksimal. Training ini 
kita terapkan di lokasi, bisa kita terapkan di kantor dan bisa kita 
praktekkan langsung di lapangan. Training ini kita lakukan tiap hari, 
setiap hari satu dua orang itu pasti, tujuannya untuk meningkatkan 
kemampuan mereka, wawasan mereka sebab wawasan lebih penting 
daripada kemampuan. Cara pemberian training adalah bertahap dari tiap 
materi yang ada. Setiap training kita suruh bawa catatan, setiap masalah 
kitan tanyakan. Ada penyimpangan segera kita arahkan. Kemudian 
langkah kedua yaitu kita adakan evaluasi. Kita lihat data yang ada, 
kemudian cocokkan dan kita lihat di lokasi, tujuannya agar nanti bisa 
pas. Kita hanya lihat data tapi tidak lihat masalah kan masalah  juga. 
Walaupun hanya satu hari satu kelompok, pasti evaluasi”. 
 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kemampuan 

berpikir karyawan yang terbatas, supervisor mengadakan training setiap hari dan 

dilakukan secara bertahap, tujuannya yaitu untuk meningaktkan kemampuan dan 

menambah wawasan karyawan. Dari training yang diberikan, kemudian dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari training tersebut.  

 
2. Kelelahan mental 
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Kelelahan mental disebabkan adanya rutinitas sehari-hari. Dampak yang 

ditimbulkan adalah kedisiplinan kerja karyawan  seperti misalnya kelalaian, 

kemalasan dan mangkir dari kerja yang dilakukan oleh karyawan. Untuk 

mengatasi hal tersebut, supervisor berupaya untuk lebih memperketat absensi 

karyawan setiap harinya dan melakukan pendekatan kepada karyawan secara 

individu. Dari absensi dapat dilihat, karyawan mana ynag sering mangkir dari 

kerja dan melalui pendekatan akan empermudah supervisor untuk memberiakn 

motivasi/ semangat kerja. Sedangkan untuk kelalaian dan kemalasan disaat kerja, 

supervisor memberi teguran langsung ke lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh 

informan II pada wawancara tanggal 11 September 2006 bahwa : 

“Untuk mengantisipasi banyaknya karyawan yang mangkir, kita memperketat 
absensi tiap hari. Kalau ada yang ijin walaupun ada surat ijin, kita nggak 
percaya begitu saja. Kita biasanya mengadakan pengecekan, caranya kalau 
kita tahu rumahnya, ya……kita jenguk, tapi bisa juga lewat teman-teman 
sekerjanya. Saya pernah menjumpai ada karyawan yang ijin nggak masuk tapi 
setelah dicek, ternyata dia malah main di mall. Nah, ini harus kita prhatikan 
mbak…..agar karyawan tersebut tidak seenaknya dalam bekerja”. 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan VIII pada wawancara 

tanggal 29 September 2006 bahwa : 

“Langkah utama adalah melakukan pendekatan kalau mereka mengadapi 
masalah. Semenjak kita adakan training itu supaya tidak terjadi mengkir/ 
malas. Biasanya ada masalah keluarga, mengkaitkan beban dengan masalah 
keluarga. Seumpama ada bawahan punya masalah, kita berusaha untuk 
membantu. Misal ada bawahan yang sakit, sudah dua hari dia tidak masuk, 
kita jenguk ke rumahnya, kemudian kita beri motivasi. Walaupun rumah itu 
jauh mbak……….Sistem keluarga tidak hanya diterapkan di lokasi tetapi juga 
sampai ke rumah. 
 

Sedangkan informan VI pada wawancara tanggal 29 September 2006 

menambahkan bahwa : 

“Kalau di lapangan ditegur secara lesan, pertama, ini kenapa, apa masalahnya, 
kita beri bimbingan dan lengkah-langkah yang harus diperbaiki. Kemudian 
kalau anak buah lalai, kita beri peringatan, suruh perbaiki, lalu kita tindak 
lanjuti”. 

 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kelelahan mental 

yang ditimbulkan oleh karyawan  dapat diatasi dengan cara supervisor lebih 
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memperketat absensi dan melakukan pendekatan terhadap karyawan yang punya 

masalah untuk mempermudah dalam memberikan motivasi/ semangat kerja. 

Selain itu, teguran langsung di lapangan juga dilakukan untuk karyawan yang 

malas dan lalai dalam kerja.  

 

 

 

 

4. Upaya Supervisor Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan 

 

Setiap supervisor selalu berupaya untuk dapat meningkatkan 

produktivitas kerja dari para karyawannya. Produktivitas kerja yang tinggi akan 

membantu mempermudah jalan menuju tercapainya suatu tujuan. Teknologi yang 

canggih tidak menjadi jaminan produktivitas akan naik, namun dengan 

produktivitas kerja yang tinggi usaha mencapai tujuan akan lebih mudah, sebab 

membangun SDM yang berkualitas jauh lebih sulit daripada 

membangun/menciptakan teknologi. Seperti yang dilakukan oleh supervisor di 

produksi weaving I PT Sarri Warna Asli III Karanganyar. Kualitas dan kuantitas 

kerja karyawan selalu dikontrol untuk melihat apakah target perencanaan sudah 

dapat dicapai. Untuk mewujudkan target tersebut, maka produktivitas kerja 

karyawan harus ditingkatkan. 

Upaya yang dilakukan  salah satunya yaitu dengan membangun ikatan 

emosional dengan karyawannya. Ikatan tersebut tidak hanya diterapkan di dalam 

perusahaan saja tetapi juga di luar perusahaan seperti membentuk paguyuban yang 

dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dengan tujuan untuk lebih mempererat 

hubungan silaturahmi dengan para karyawan. Denagan demikain, akan terbentuk 

rasa gotong royong dalam bekerja dan saling pengertian antara supervisor dengan 

bawahannya. Dari sinilah, supervisor akan lebih mudah dalam mengendalikan 

mereka. Namun disisi lain, supervisor masih menjalankan tugas dan kewajibannya 

sesuai dengan sistem kerja karyawan, menindaklanjuti pekerjaan karyawan dan 
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membuat laporan hasil kerja. Seperti yang diungkapkan oleh informan I pada 

wawancara tanggal 7 September 2006, bahwa : 

“Upaya yang saya lakukan yang pertama adalah memberikan tugas pada 
mereka, kemudian melihat hasil kerjanya. Dari hasil kerja tersebut, kita 
motivasi atau kalau perlu dikasih pujian dan adakan feedback, baik itu 
feedback positif ataupun negatif. Setelah itu kita menindak  lanjuti 
pekerjaan mereka di lapangan, dan yang terakhir adalah membuat 
laporan. Supaya semua itu bisa efektif, maka kita bangun ikatan 
emosional dengan mereka, dengan tujuan agar kita lebih mudah dalam 
melakukan koordinasi. Namun yang peling penting adalah kekuatan 
kelompok yang terbentuk dari ikatan emosional tadi, jadi ego kelompok 
harus kita munculkan sehingga dalam bekerja mereka bisa saling gotong 
royong”. 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan II pada wawncara tanggal 11 

September 2006 bahwa : 

“Upaya menurut saya yang penting adalah membentuk moral kerja 
karyawan. Mereka harus diperhatikan, karena mereka adalah kekuatan 
terpenting untuk kita bisa kendalikan, jadi ada ikatan kekeluargaan. 
Timbulkan ego kelompok diantara mereka. Dengan demikian, kerja jadi 
lebih enak”. 
 
Sedangkan informan IV pada wawancara tanggal 13 September 

menambahkan bahwa : 

“Kalau menurut saya, kita harus bekerja bersama, kerjanya kolektif, kita 
harus mempertimbangkan kualitas dan kuantitas serta mangarah pada 
satu tujuan. Kita beri perhatian pada mereka agar mereka tidak merasa 
terkekang dengan pekerjaannya. Namun, unsur ketegasan perintah tetap 
kita jaga”. 
 
Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya 

supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja yang terpenting adalah 

membangun ikatan emosional diantara para karyawan. Dengan ikatan tersebut, 

supervisor akan mudah untuk bisa mengendalikan mereka dalam melaksanakan 

pekerjaan karena ikatan tersebut dapat terjalin hubungan kekeluargaan yang saling 

membutuhkan satu sama lain. 

 

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 
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Kegiatan yang dilakukan supervisor adalah untuk lebih menjamin bahwa 

semua pekerjaan yang sedang atau sudah dilakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

supervisi/pengawasan yang baik yaitu pengawasan yang dilakukan untuk 

membimbing, mendidik karyawan dan tanpa melukai perasaan dari karyawan 

tersebut. Permasalahan yang terjadi di PT Sari Warna Asli III adalah sejauh mana 

supervisor berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Untuk 

lebih jelasnya, berikut ini disajikan temuan studi yang dihubungkan dengan teori 

yang terdiri dari : Peran supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan, hambatan yang dihadapi, usaha mengatasi hambatan, dan upaya 

meningkatkan produktivitas kerja bagian produksi di PT Sari warna Asli III. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :  

 

1. Peran Supervisor dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Produksi di PT Sari Warna Asli III 

Menurut Eddi Susanto (www.pqm.co.id, 24 Juli 2006) mengatakan 

bahwa ada lima fungsi supervisor yaitu : 

a. Memberikan kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai 
b. Membangkitkan semangat dari para anggotanya 
c. Mengembangkan suasana kerjasama 
d. Membuat kemampuan anggotanya berkembang sehingga    

dapat menjalankan perannya dengan baik 
e. Menciptakan kemampuan kelompok untuk mengadakan 

evaluasi 
 
a. Bertanggungjawab Terhadap Kualitas dan Kuantitas Produk  

Supervisor harus memegang teguh misi dari perusahaan PT Sari 

Warna Asli III yaitu “Kualitas adalah sasaran kami”. Dalam proses 

produksinya, supervisor selalu mengadakan pengecekan terhadap kualitas dari 

hasil kerja karyawan. Karena terbatasnya SDM, sedangkan mesin yang 

dijalankan banyak, maka dibentuk suatu kelompok dan masing-masing 

kelompok bertanggungjawab atas hasil yang mereka peroleh dengan cara 

membuat laporan. Dari data laporan tersebut, supervisor dapat mengetahui 

sejauh mana kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh karyawannya, 
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apakah sudah memenuhi target dari perencanaan yang telah dibuat. Apabila 

terjadi penyimpangan, diadakan follow up dan training kepada karyawan yang 

melakukan kesalahan dengan harapan penyimpngan tersebut tidak terulang 

lagi sehingga kualitas dan kuantitas produk dapat tetap terjaga. 

Pertanggungjawaban ini akan dilaporkan kepada plant manager di PT Sari 

Warna Asli III untuk kemudian dievaluasi. 

 

 

b. Memberikan motivasi/ semangat kerja 

Motivasi kerja karyawan adalah modal utama untuk dapat 

meningkatkan produktivitas, karena dari semangat itulah segala pekerjaan 

dapat cepat selesai dengan tidak mengabaikan kaulitas dan kuantitas hasil 

produk yang diperoleh. Motivasi diberikan setiap saat  tanpa harus menunggu 

motivasi kerja itu turun. Pemberian motivasi dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung. Motivasi secara langsung diberikan apabila karyawan 

mengalami masalah dalam kerja di lapangan. Biasanya karyawan 

berkonsultasi kepada supervisor mengenai masalah yang dihadapi dengan cara 

mengadakan komunikasi dua arah. Sedangkan motivasi tidak langsung, 

supervisor biasanya menempelkan hasil kerja selama satu minggu dari tiap-

tiap kelompok, mana peringkat kelompok yang kulitasnya rendah. Dengan 

demikian, akan memberikan motivasi pada kelompok itu untuk dapat 

menigkatkan  dan memperbaiki kenerjanya, ini akanmendorong karyawan 

untuk selalu meningkatkan produktivitas kerjanya. 

 

c. Mengembangkan kemampuan/keahlian karyawan 

Upaya untuk mengembangkan kemampuan kerja dari karyawan 

terus dilakukan sebagai faktor pendukung dalam peningkatan produktivitas. 

Training dalam mengatasi masalah ataupun kesalahan yang dilakukan 

karyawan selalu diberikan yang bertujuan untuk melatih mereka dalam 

mengatasi setiap masalah dalam pekerjaan. Dari kegiatan inilah, karyawan 

dapat memperoleh tambahan pengetahuan tentang bagaimana memecahkan 
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suatu masalah sehingga karyawan tidak terus bertanya mengenai penyelesaian 

dari suatu msalah yang sama. 

 

d. Memperbaiki kasalahan-kesalahan dari karyawan 

Pekerjaan yang dilakukan karyawan pasti tidak luput dari adanya 

kesalahan atau penyimpangan. Oleh karena itu, supervisor selalu melakukan 

kegiatan monitoring terhadap hasil kerja karyawan baik dilakukan secara 

langsung di lapangan maupun dari data-data laporan hasil kerja setaip harinya. 

Apabila karyawan melakukan kesalahan, langkah yang pertama diambil 

adalah memberikan teguran, kemudian training, dibimbing, dan dimotivasi. 

Setelah itu supervisor memfollow up, apakah training yang diberikan sudah 

dilaksanakan oleh karyawan tersebut. Training, bimbingan, motivasi dan 

follow up selalu dilakukan supervisor untuk memperbaiki setaip kesalahan 

yang dilakuakn karyawan dengan harapan kesalahan yang sama tidak terulang 

lagi. 

 

e. Evaluasi hasil kerja karyawan  

Setiap kegiatan pasti diadakan evaluasi yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah mencapai tujuan. Supervisor 

melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawannya setiap hari dengan cara 

membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan. Dari laporan tersebut, sudah 

dapat dilihat., sejauh mana hasil kerja yang diperoleh karyawan, apakah sudah 

mencapai target dari perencanaan yang telah dibuat. Apabila target belum 

tercapai, supervisor kembali membuat rencana, kemudian dilakukan 

penugasan kepada karyawan, dari penugasan tersebut ditindak lanjuti apakah 

terjadi penyimpangan, apabila ada penyimpangan segera ditindak lanjuti agar 

tidak menjadi suatu proyek masalah. Hal tersebut terus dilakukan sampai 

sasaran dapat tercapai. 

Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh supervisor, tetapi setiap 

kelompok harus bisa mengadakan evaluasi atas hasil kerja mereka masing-

masing. Evaluasi dilakukan dengan membuat laporan harian tiap 
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kelompoknya, dengan demikian mereka dapat mengetahui hasil yang dicapai 

setiap harinya, apakah mengalami penurunan atau tidak. Dengan melatih 

karyawan untuk melakukan evaluasi tersebut, akan mempermudah supervisor 

dalam melakukan pengecekan yang kemudian dibuat laporan mingguan dan 

bulanan. Dari laporan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan kepada 

assisten manager. Setiap seminggu sekali para supervisor dikumpulkan oleh 

assisten manager untuk dimintai pertanggungjawaban atas hasil produksi yang 

telah diperoleh. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran supervisor dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna 

Asli III yang sesuai dengan teori adalah memberikan motivasi/semangat kerja 

karyawan, mengembangkan kemampuan/keahlian karyawan dan menilai hasil 

kerja karyawan/evaluasi. Dalam teori disebutkan bahwa supervisor sebagai 

pimpinan di tempat kerja adalah membangkitkan semangat dari para anggotanya. 

Hal tersebut sudah sesuai dengan peran supervisor yang dilakukan di PT Sari 

warna Asli III bagian produksi yaitu memberikan semangat/motivasi kerja kepada 

karyawannya. Seperti yang telah diuraikan di atas tentang peran dari supervisor 

adalah mengembangkan kemampuan/keahlian karyawannya.Usaha 

pengembangan tersebut sesuai dengan teori bahwa fungsi sueprvisor salah satunya 

adalah membuat kemampuan anggotanya berkembang sehingga dapat 

menjalankan perannya dengan baik. 

Selain itu dalam teori juga disebutkan bahwa fungsi supervisor juga 

menciptakan kemampuan kelompok untuk dapat melakukan evaluasi secara 

berkala mengenai kinerja serta mengambil tindakan-tindakan untuk 

memperbaikinya. Pada kenyataan di lapangan, ditemukan adanya usaha 

supervisor dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan melatih 

mereka untuk dapat melakukan evaluasi sendiri yaitu dengan membuat laporan 

harian. 

 

2. Hambatan-hambatan dalam Meningkatan Produktivitas Kerja 

Karyawaan Bagian Produksi 
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Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tentunya tidak lepas dari adanya 

hambatan. Demikian pula dalam peningkatan produktivitas kerja karyawan, 

hambatan yang ada harus diminalisir agar tujuan dapat dicapai. Seperti halnya 

hambatan yang dihadapai supervisor di PT Sari Warna Asli III pada bagian 

produksi. Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti, 

hambatan yang dihadapi oleh supervisor antara lain : 

 

 

1. Kemampuan Berpikir Rendah 

Kemampuan berpikir merupakan salah satu poin bagi karyawan untuk 

dapat mencerna segala informasi yang diberikan oleh pimpinan. 

Keterbatasan/rendahnya kemampuan berpikir karyawan menjadi hambatan 

bagi supervisor untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja. Daya tangkap 

setiap karyawan di produksi weaving I berbeda-beda terhadap masalah yang 

ada. Kebanyakan dari mereka kemampuan berpikirnya terbatas.  

Menurut Taliziduhu Ndraha (1999: 45) bahwa “Faktor yang 
mempengaruhi produktivitas salah satunya adalah tingakt pendidikan 
karyawan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja langsung 
dengan pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi juga diri dalam 
memanfaatkan semua unsur sarana dan prasarana yang ada untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaanya”.  
 

Dari pendapat tersebut, maka latar belakang pendidikan juga berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir  karyawan untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang 

telah diberikan. 

 Sedangkan karyawan di produksi weaving I kebanyakan hanya lulusan 

SD dan sedikit pula yang lulusan STM, namun tingkat pendidikan tidak menjamin 

mereka untuk memiliki daya pikir yang  sama, dalam arti bahwa meskipun 

lulusannya sama-sama STM belum tentu kemampuan daya pikir mereka juga 

sama. Dari pendangan tersebut maka supervisor kadang harus melakukan 

penjelasan berulang-ulang sampai karyawan benar-benar mengerti akan instruksi 

yang diberikan. Hal ini tentu memakan waktu yang lama. Apabila karyawan 

kemampuan berpikirnya lambat, maka ketika ada masalah dalam proses kerja, 
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penyelesaiannya akan memerlukan waktu yang lama pula, sebab mereka tidak 

mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Dengan demikian, supervisor 

harus selalu mengingatkan kinerja mereka agar dapat bekerja  lebih baik.  

 

2. Kelelahan mental 

Menurut Donald E Wetmore dalam (http//www.galorianet, 21 Juli 2006) 

bahwa “Kelelahan mental disebabkan karena karywan yang merasa lelah dengan 

rutinitas sehari-hari. Belum lagi jika mengahadapi rekan-rekan yang tidak 

kompak, atau gaji yang dirasa kurang”. Seperti yang dihadapi oleh supervisor di 

produksi weaving I, kelelahan mental berdampak pada kedisiplinan kerja 

karyawan. Karyawan yang tidak disiplin menjadai hambatan bagi supervisor 

dalam meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Kelalaian, kemalasan ataupun 

mangkir dari kerja merupakan bagian dari kurang disiplinnya karyawan. Dari 

kelemahan mental tersebut, akan mempersulit supervisor dalam mengatur kinerja 

mereka untuk dapat mencapai target hasil yang telah direncanakan. 

Dari kedua pendapat di atas yang sesuai dengan teori adalah mengenai 

kelelahan mental pada karyawan menjadi hambatan mencapai produktivitas dan 

merupakan temuan dari penelitian ini bahwa kemampuan berpikir yang terbatas 

juga menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas kerja. 

 

3. Usaha Mengatasi Hambatan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan 

Adanya hambatan pasti ada usaha untuk mengatasinya. Demikian halnya 

yang dilakukan oleh supervisor bagian produksi weaving I di PT Sari Warna Asli 

III. Di depan telah disebutkan bahwa ada dua hambatan dalam meningkatkan 

produktivitas di produksi weaving I PT Sari Warna Asli III, yaitu kemampuan 

berpikir rendah dan kelelahan mental dari karyawan. Adapun usaha untuk 

mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai  berikut : 

1. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Karyawan 

Untuk mengatasi kemampuan berpikir yang terbatas dari karyawan, 

supervisor melakukan training setiap saat dan evaluasi. Tujuan dari training 
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tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan kerja 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dari perusahaan. Menurut Eddi 

Susanto (www.pqm.co.id, 24 Juli 2006) bahwa”Fungsi supervisor salah 

satunya adalah membuat kemampuan anggotanya berkembang sehingga dapat 

menajalankan perannya dengan baik”. Pemberian training dilakukan secara 

bertahap oleh supervisor mengingat kemampuan yang dimiliki oleh masing-

masing karyawan yang berbeda-beda. Training bisa diterapkan di lokasi, bisa 

diarahkan di kantor atau saat apel dan bisa juga dipraktekkan langsung di 

lapangan. Untuk mengetahui keberhasilan training yang diberikan, supervisor 

mengadakan monitoring dan evaluasi pengembangan SDM. Hal ini dilakukan 

setiap hari dengan membuat laporan, apabila terjadi penyimpangan dari 

karyawan, segera ditindak lanjuti (follow up). Dengan demikian, supervisor 

dapat membantu mengatasi kesulitan pekerjaan dari karyawannya. 

2. Kelelahan mental 

Dampak yang ditimbulkan dari kelelahan mental adalah kedisiplinan 

kerja yang kurang seperti lalai, malas, ataupun mangkir dari kerja. 

Kedisiplinan ini bisa dilihat mulai dari awal masuk sampai dengan pulang 

kerja dan dari absensi, untuk mengatasi hal tersebut, supervisor lebih 

mamperketat absensi dan melakukan pendekatan kepada karyawan. Dari 

absensi dapat dilihat, karyawan mana yang sering mangkir dari kerja. 

Sedangkan dari pendekatan akan mempermudah supervisor dalam 

memberikan motivasi/semangat kerja. Menurut Slamet Wiyadi (1992: 36) 

bahwa “Untuk mempertinggi daya produktivitas kerja, maka usaha yang dapat 

dilakukan adalah berusaha untuk memperoleh pengertian tentang karyawan 

baik sebagai individu maupun kelompok”. Dari pendapat tersebut, maka 

supervisor selalu melakukan pendekatan terhadap karyawan baik indivdu 

ataupun kelompok. 

Selain usaha di atas, supervisor juga melakukan teguran secara lesan di 

lapangan apabila karyawan tersebut malas atau lalai dalam kerjanya. 

Supervisor tidak hanya memberikan teguran akan tetapi juga memberikan 
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bimbingan dan langkah-langkah perbaikan yang harus dilaksanakan oleh 

karyawan. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi hambatan 

mengenai kemampuan berpikir yang terbatas dari karyawan, sesuai dengan teori 

supervisor melakukan training yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kerja karyawannya. Sedangkan untuk mengatasi kelelahan mental karyawan, data-

data absensi lebih diperketat, mengadakan pendekatan secara individu, teguran 

secara langsung, memberi bimbingan dan motivasi kepada setiap karyawan, 

tujuannya agar karyawan dapat bersungguh-sungguh dalam bekerja. 

4.   Upaya Supervisor dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Produksi di PT Sari Warna Asli III 

Dalam teori telah dikemukakan bahwa banyak sekali upaya-upaya yang 

dapat dilakukan  untuk meningkatkan produktivitas kerja. Berikut ini hasil yang 

diperoleh dalam lapangan yang telah dikaitkan dengan teori mengenai upaya-

upaya supervisor dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi di PT Sari Warna Asli III. 

Sebagai upaya peningkatan produktivitas kerja di produksi weaving I, 

supervisor berusaha untuk membangun ikatan emosional dengan karyawannya. 

Dalam bekerja, karyawan tidak dianggap sebagai pelayan bagi supervisor, tetapi 

lebih kepada prinsip kekeluargaan yang saling gotong royong dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Prinsip tersebut terlihat ketika supervisor memberikan 

bimbingan training dan motivasi kepada karyawan untuk dapat bekerja dengan 

baik dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Selain itu, supervisor juga berupaya untuk membentuk moral kerja para 

karyawan. Dengan moral kerja tersebut, akan mempermudah supervisor untuk 

mengendalikan kerja mereka. Kegiatan pengendalian/pengawasan menjadi salah 

satu cara dalam mengetahui kinerja dari karyawannya. Ada beberapa hal yang 

dilakukan dalam proses pengendalian tersebut, yaitu memberi tugas kepada 

karyawan, melihat hasil kerja karyawan, menindak lanjuti pekerjaan tersebut, dan 

membuat laporan hasil kerja. Dari hasil kerja itu, diadakan feedback positif atau 

negatif, kemudian motivasi kalau perlu diberi pujian. Perhatian yang diberikan 
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untuk memahami karyawan baik sebagai individu maupun kelompok menjadi 

usaha supervisor untuk dapat membangun kesedian karyawan untuk bekerja keras 

dan sungguh-sungguh, tekun, dan semangat untuk mencapai target usaha yang 

telah direncanakan. 

Jadi dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan supervisor dalam 

meningkatkan  produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna 

Asli III telah sesuai dengan teori yang ada yaitu supervisor membangun moral 

kerja atau semangat kerja yang tinggi dari karyawannya dan berusaha untuk 

memperoleh pengertian tentang karyawan, baik sebagai individu maupun 

kelompok yaitu melalui ikatan emosional. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulakan bahwa upaya supervisor 

untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan ada 2 (dua) yaitu : 

1. Membangun ikatan emosional dengan karyawan 

2. Membentuk moral kerja dari karyawan 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A.Simpulan 
 

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dan juga merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan 

sebagai berikut : 

1. Peran Supervisor dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian Produksi di PT Sari Warna Asli III 

a. Bertanggungjawab Terhadap Kualitas dan Kuntitas Produk  

Sasaran utama PT Sari Warna Asli III adalah kualitas dari produk yang 

dihasilkan. Dari sasaran tersebut, supervisor di bagian produksi weaving I tidak 

hanya dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk tetapi juga 

kualitas kerja karyawan dan bertanggungjawab atas segala pelaksanaan kerja. 

Usaha yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengecekan laporan hasil kerja 

setiap harinya. Dari laporan tersebut dapat diketahui sejauh mana kualitas dan 

kuantitas  yang telah dicapai oleh karyawannya. Sedangkan untuk meningkatkan 

kualitas kerja karyawan, supervisor melakukan training setiap saat baik dilakukan 

di lapangan maupun di kantor. 

b. Memberi motivasi/ semangat kerja karyawan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 85 

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam usaha 

memenuhi target usaha dari perusahaan, supervisor di weaving I selalu 

memberikan motivasi/ semangat kerja kepada karyawan untuk dapat 

bersungguh-sungguh dan penuh semangat dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan yang diberikan. Pemberiaan motivasi dilakukan secara langsung  

di lapangan dan tidak langsung dengan  menempelkan hasil kerja masing-

masing kelompok setiap minggunya. 

 

 

c. Memperbaiki kesalahan-kesalahan dari karyawan 

Dalam pelaksanaan pekerjaan pasti tidak luput dari adanya 

kesalahan/ penyimpangan kerja yang dilakukan oleh karyawan. 

Penyimpangan/ kesalahan kerja dapat diketahui dari kegiatan monitoring 

terhadap hasil kerja karyawan setiap harinya, misalnya kesalahan 

memasang benang, banyaknya kain yang cacat,dan sebagainya. Dari 

kasalahan tersebut, supervisor melakukan training untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan kemudian memberi bimbingan dan motivasi agar 

kesalahan itu tidak terulang lagi. 

d. Mengembangkan kemampuan/ keahlian karyawan dalam mengatasi 

masalah pekerjaan 

Supervisor di weaving I selalu mengadakan training setiap saat 

apabila karyawan melakukan kesalahan/ mengalami kesulitan kerja. 

Training yang diberikan bertujuan untuk melatih mereka dalam mengatasi 

setiap masalah dalam pekerjaan. Dengan training tersebut, kemampuan, 

keterampilan dan keahlian kerja karyawan dapat berkembang sehingga 

mendorong peningkatan produktivitas dan pada akhirnya target usaha dari 

perusahaan dapat tercapai. 

e.  Evaluasi hasil kerja karyawan 

Setiap kegiatan pasti diadakan evaluasi yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah mencapai tujuan. Supervisor 

melakukan evaluasi terhadap hasil kerja karyawan setiap hari dengan cara 
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membuat laporan harian, mingguan maupun bulanan. Sekecil apapun pekerjaan 

mereka pasti diadakan penilaian/ evaluasi. Dari laporan tersebut sudah dapat 

dilihat sejauh mana kualitas hasil kerja yang diperoleh karyawan.  

2. Hambatan-hambatan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian Produksi di PT Sari Warna Asli III  

Adanya hambatan dari karyawan, tentu akan berpengaruh pada 

produktivitas kerja, dengan demikian target usaha dari perusahaan juga tidak 

tercapai. Demikian halnya hambatan yang berasal dari karyawan bagian 

produksi dalam pelaksanaan proses produksi. Adapun hambatan-hambatan 

yang ditemui di lapangan adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan berpikir rendah 

Keterbatasan kemampuan berpikir karyawan menjadi hambatan bagi 

supervisor untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sebab, kemampuan 

berpikir merupakan poin bagi karyawan untuk dapat mencerna segala informasi 

dari pimpinan dalam menjalankan instruksi kerja. Setiap karyawan memiliki 

kemampuan/keterampilan yang berbeda-beda, sebab mereka juga mempunyai 

latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Bagi karyawan yang terbatas 

kemampuan berpikirnya, supervisor harus selalu mengingatkan dan memberikan 

arahan. Hal ini tentu akan menyita waktu yang lama sedangkan disisi lain 

karyawan dituntut untuk dapat memenuhi target usaha dari perusahaan. 

Kemampuan berpikir juga berpengaruh pada tingkat keterampilan dari masing-

masing karyawan untuk dapat menjalankan pengoperasian dalam produksi, seperti 

menjalankan mesin, memasang benang, dsb. 

b. Kelelahan mental 

Kelelahan mental disebabkan karena karyawan yang lelah dengan 

rutinitas kerja sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan adalah kedisiplinan kerja 

yang kurang seperti misalnya lalai, malas ataupun mangkir. Karyawan yang 

kurang disiplin menyebabkan turunnya produktivitas karena mereka akan bekerja 

sesuai dengan keinginanya tanpa mempedulikan kepentingan perusahaan dalam 

mencapai target usaha. Padahal perusahaan berupaya untuk selalu dapat 

memenuhi target tersebut.  
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3. Usaha untuk Mengatasi Hambatan dalam Meningkatkan 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi di PT Sari Warna 

Asli III 

Hambatan yang ada harus dapat diatasi atau paling tidak diminimalisir 

agar tujuan dapat tercapai. Adapun usaha supervisor untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dari karyawan adalah sebagai berikut : 

 

a. Meningkatkan kemampuan berpikir karyawan 

Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan berpikir karyawan, setiap 

saat supervisor melakukan training yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan, keterampilan dan wawasan kerja karyawan. Keberhasilan training 

yang diberikan dapat dilihat dengan adanya monitoring dan evaluasi terhadap 

pengembangan SDM. Apabila ada penyimpangan, segera dapat ditindak lanjuti 

(follow up). 

b. Kelelahan mental 

Usaha memperketat absensi dan pendekatan terhadap karyawan 

merupakan usaha untuk mengatasi kelelahan mental. Dari absensi dapat diketahui 

mana karyawan yang sering mangkir dan dari pendekatan akan mempermudah 

supervisor untuk memberikan motovasi/ semangat kerja bagi karyawan yang lalai 

atau malas. Selain itu, teguran secara langsung di lapangan dan bimbingan juga 

diberikan kepada setiap karyawan yang melanggar peraturan atau melakukan 

kesalahan kerja. 

4.  Upaya Supervisor dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Produksi di PT Sari Warna Asli III 

Ada dua langkah penting yang diambil supervisor sebagai upaya 

meningkatkan produktivitas kerja, yaitu menumbuhkan moral kerja dan 

membangun ikatan emosional dengan para karyawan. Moral kerja yang tinggi 

dapat menjadikan karyawan bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab 

dengan pekerjaan yang diberikan.  

Sedangkan dengan ikatan emosional, usaha untuk mengendalikan 

karyawan dapat lebih mudah, sebab dari ikatan tersebut secara langsung dapat 
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terjalin hubungan kekeluargaan yang saling bergotong royong dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dan sikap saling membutuhkan. 

 

 

 

 

 

B. Implikasi 
 

Berdasarkan kesimpulan di atas serta berbagai fenomena yang ditemukan 

dalam penelitian tentang peran supervisor dalam meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan dapat dikemukakan bahwa implikasi yang ditimbulkan adalah : 

1.  Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa peran supervisor dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Sari Warna 

Asli III sudah baik, hal ini terlihat dari kelancaran proses produksi dalam 

menghasilkan kain produksi, meskipun masih ada beberapa hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. Maka hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan masukan bagi supervisor untuk lebih 

mengoptimalkan hasil kerja karyawannya. 

2.   Hasil penelitian ni dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengembang teori 

mengenai manajemen Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini daharapkan 

dapat memberikan gagasan yang baik bagi perkembangan Ilmu pengetahuan 

manajemen.  

C. Saran 

 
1. Bagi Pimpinan PT Sari Warna Asli III 

Hendaknya pimpinan mengadakan program Diklat secara berkala untuk para 

karyawannya terutama bagi supervisor untuk dapat meningkatkan 

kemampuan, keterampilan dan wawasan/pengetahuan dalam upaya 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga mampu mengikuti 

perkembangan dunia industri dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. 
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2.   Bagi Supervisor  

Hendaknya supervisor lebih sering melakukan pengawasan 

mendadak/inspeksi mendadak ke lapangan untuk mengontrol jika ada 

karyawan yang tidak disipiln dalam melaksanakan pekerjaan. 

3  .Bagi karyawan 

Hendaknya karyawan memiliki rasa tanggungjawab dan rasa memiliki 

perusahaan (loyalitas) sehingga akan bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan baik saat dilihat ataupun tidak dilihat 

oleh atasan. 

4. Bagi  peneliti 

Dikarenakan masih banyaknya permasalahan managemen dari baerbagai 

perusahaan, kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang 

berkaitan dengan peningkatan produktivitas kerja, skripsi ini dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian berikutnya. 
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