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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor produktivitas kerja
pada pegawai perpustakaan ITS.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan
menggunakan metode deskriptif. Jumlah populasi sebanyak 41 orang . Data
dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dan dari data sekunder yaitu dalam
hal ini didapat dari hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan oleh
peneliti. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan
program SPSS 22.

Dari penelitian ini diperoleh hasil rata-rata (mean) pada faktor kemampuan
diperoleh hasil sebesar 3,99, pada faktor situasi dan keadaan lingkungan diperoleh
hasil sebesar 4,12, pada faktor motivasi diperoleh hasil 3,78, pada faktor upah
diperoleh hasil sebesar 4,12, pada faktor pendidikan diperoleh hasil sebesar 4,06,
dan pada faktor perjanjian kerja diperoleh hasil sebesar 4,13 serta pada faktor
penerapan teknologi diperoleh hasil sebesar 4,26.

Dari hasil rata-rata diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produktivitas
kerja dari para pegawai yang ada di perpustakaan ITS adalah berkategori tinggi
(3,41-4,20) yaitu sebesar 4,07

Kata Kunci : Produktivitas kerja, faktor-faktor produktivitas kerja,perpustakaan
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PENDAHULUAN

Perpustakaan perguruan tinggi adalah merupakan wadah yang sangat
penting dalam memberikan informasi, dimana pengguna perpustakaan perguruan
tinggi adalah seluruh civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, staf dosen
dan karyawan. Apabila perpustakaan perguruan tinggi tersebut berjalan dengan
baik maka program pendidikan yang ada di perguruan tinggi tersebut akan
berjalan dengan lancar sehingga tujuan dari program Tri Dharma Perguruan
Tinggi dapat tercapai. Seperti menurut Sulistyo Basuki (1993: 51) “Perpustakaan
perguruan tinggi adalah  perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan
bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi dengan
tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuan utamanya”.

Agar perpustakaan yang berada di perguruan tinggi tersebut maju maka
diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional, dimana
sumber daya manusia ini adalah merupakan elemen yang paling penting atau
strategis dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan sumberdaya manusia mampu
menghadapi berbagai tantangan. Faktor manusia dalam hal ini cukup berperan
penting dalam mencapai  hasil yang sesuai dengan tujuan dari suatu organisasi.

Menurut P. Siagian (2009:24) produktivitas adalah kemampuan
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang
tersedia dengan menghasilkan output yang optimal bahkan kalau mungkin yang
maksimal. Menurut Dewan Produktivitas Nasional (dalam Sedarmayanti,2009:57)
mengatakan bahwa produktivitas adalah sikap mental yang mempunyai
pandangan mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok
lebih baik dari hari ini.

Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil kerja yang
dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (Kusriyanto, 1993 : 2).
Sedangkan produktivitas kerja  adalah suatu ukuran yang menunjukkan
pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau
perusahaan serta  peran tenaga kerja yang dimiliki persatuan waktu (Sunyoto,
2012 : 41)

Produktivitas dalam suatu organisasi harus ada kesesuaian antara input dan
output maksudnya adalah bahwa input yaitu kemampuan menyerap informasi
(misalnya dengan cara pelatihan, pendidikan) harus ada keseimbangan dengan
output yaitu apa yang diekspresikan dan apa yang dihasilkan. Misalnya seorang
pegawai atau karyawan pada suatu instansi mendapatkan suatu kesempatan
berkarir untuk melanjutkan pendidikan  sesuai dengan tugas kerjanya.

Dalam melakukan produktivitas kerjanya ada faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Seperti menurut Sedarmayanti (2009:72)  faktor-faktor yang
mempengaruhi produktivitas kerja diantaranya adalah sikap mental, pendidikan,
keterampilan, manajemen, hubungan industrial pancasila (HIP), tingkat
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penghasilan, gizi dan kesehatan, jaminan social, lingkungan dan iklim kerja,
sarana dan produksi, teknologi, kesempatan berprestasi.

Sedangkan menurut Tiffin dan Cormick (dalam Sutrisno, 2009),
mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dibagi
menjadi dua golongan yaitu yang pertama faktor yang ada pada diri individu
seperti umur, temperamen, keadaan fisik individu, kelelahan dan motivasi.
Sedangkan yang kedua adalah faktor yang ada di luar individu  seperti suara,
penerangan, waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, lingkungan
social dan keluarga.

Setiap organisasi atau perusahaan selalu berkeinginan agar pegawainya
dapat memiliki produktivitas kerja yang tinggi, oleh karena itu maka dalam hal ini
pihak pimpinan harus memahami atau mengetahui faktor-faktor produktivitas
kerja apa saja  yang dapat mempengaruhi kepada produktivitas kerja pegawainya.

Pegawai yang mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dan mendapat
dukungan dari semua pihak, maka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
dan tepat waktu. Dimana dengan meningkatnya produktivitas pegawai atau
karyawan disamping memberikan kepuasan kepada individu atau kelompok,
sudah tentu juga mendorong serta memotivasi mereka untuk lebih meningkatkan
produktivitas kerja yang lebih baik lagi.

Berbicara mengenai faktor-faktor produktivitas kerja, seperti menurut
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dipaparkan melalui media
online sindonews pada tanggal 29 Agustus 2013 mengatakan bahwa kondisi
perpustakaan di Indonesia menyedihkan, dimana dalam hal ini masih banyak
perpustakaan sekolah yang tidak mempunyai tenaga pustakawan. Selain itu juga
disebutkan bahwa masih banyak pustakawan yang honorer, dan masih kurangnya
peningkatan kompetensi  di kalangan pustakawan baik yang dilakukan dengan
melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan. Hal inilah yang mendorong
peneliti ingin menganalisis mengenai faktor-faktor produktivitas kerja pada
pegawai perpustakaan ITS.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini
adalah menganalisis bagaimana faktor-faktor produktivitas kerja pada pegawai
perpustakaan ITS ?
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TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor
produktivitas kerja pada pegawai perpustakaan ITS

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan
menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk memberikan gambaran suatu realitas social tertentu, dimana
informasi mengenai hal tersebut sudah ada meskipun tidak terperinci dan lengkap.
Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan atau uraian atas
suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Untuk lokasi yang dipilih adalah perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh
November. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan menyebar
kuesioner, observasi, wawancara langung, dan juga dari arsip yang ada pada
perpustakaan ITS, untuk selanjutnya diolah datanya dengan menggunakan
program SPSS 22. Adapun lokasinya adalah di perpustakaan ITS.

PRODUKTIVITAS KERJA

Konsep umum dari produktivitas adalah suatu perbandingan antara
keluaran (output) dan masukan (input) per satuan waktu. Produktivitas dapat
dikatakan baik apabila : 1) jumlah produksi/keluaran meningkat dengan jumlah
masukan/sumber daya yang sama; 2) jumlah produksi /keluaran sama atau
meningkat dengan jumlah masukan/sumber daya yang lebih kecil dan 3)
produksi/keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang
relatif kecil (Tarwaka, et al;2004) .

Menurut  Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Produktivitas Apa dan
bagaimana :
a. Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik

(barang-barang atau jasa) dengan masuknya yang sebenarnya.
b. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisien dalam memproduksi

barang-barang atau jasa-jasa : “Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan
secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang

Produktivitas kerja mencakup mengenai sikap mental yang selalu
mempunyai pandangan kehidupan mengenai pelaksanaan produksi di dalam suatu
perusahaan dimana produksi hari ini diharapkan akan lebih baik dari kemarin.
Setiap orang akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam
pekerjaannya agar  hasilnya menjadi lebih baik. Selain itu produktivitas adalah



5

ukuran mengenai apa yang telah dihasilkan oleh seseorang  dengan hasil yang
maksimal baik dalam hal kualitas, kuantitas maupun waktu.

Dewan Produktivitas Nasional Indonesia merumuskan definisi
produktivitas secara lengkap yaitu sebagai berikut (Umar , 2002) :

a. Produktivitas pada dasarnya merupakan suatu sikap mental yang selalu
mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari
kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

b. Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara
hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan
(input).

c. Produktivitas mempunyai dua dimensi, yaitu efektivitas yang mengarah pada
pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang
berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua efisiensi yang
berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi
penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS KERJA

Hasibuan (2001) mengatakan bahwa pendidikan, pelatihan dan motivasi
kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja. Hariandja (2002) mengatakan
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas adalah :

1. Kemampuan, yaitu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang  baik  dari
pengetahuan yang didapat melalui pendidikan formal  atau keterampilan yang
dimilikinya. Dengan kemampuannya ini maka akan dapat meningkatkan
produktivitas kerja.

2. Situasi dan Keadaan Lingkungan , faktor ini biasanya menyangkut fasilitas
maupun keadaan dimana semua karyawan dapat bekerja dengan baik dan
tenang.

3. Motivasi, Setiap tenaga kerja perlu diberikan motivasi dalam usaha
meningkatkan produktivitas, dimana motivasi adalah merupakan kekuatan
atau unsur pendorong kegiatan seseorang kearah tujuan tertentu dan
melibatkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya.

4. Upah, Upah atau gaji minimum atau yang tidak sesuai dengan peraturan
maka akan dapat menyebabkan produktivitas kerja dari para pegawai
menurun.

5. Tingkat Pendidikan, Latar belakang pendidikan dan juga pelatihan dari
tenaga kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja seseorang, dimana hal
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ini adalah sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia. Dimana
tingkat pendidikan bagi tenaga kerja harus selalu dikembangkan atau
ditingkatkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Hal ini
sangat penting dimana berkaitan dengan dinamika atau perubahan yang
terjadi dalam lingkungan organisasi.

6. Perjanjian Kerja, perjanjian kerja ini adalah merupakan alat yang menjamin
hak dan kewajiban dari para pegawai.

7. Penerapan Teknologi, Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi
produktivitas kerja karena itu penerapan teknologi harus berorientasi
mempertahankan produktivitas. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut
diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kerja dan juga mempermudah
manusia dalam melaksanakan tugasnya.

HASIL PENELITIAN

Apabila dilihat dari hasil yang ada pada bab tiga mengenai frekuensi
kemampuan  produktivitas kerja dari responden menunjukkan bahwa responden
yang menjawab setuju sebanyak 17 orang (50%) dan yang menjawab sangat
setuju sebanyak 17 orang (50%) . Sedangkan apabila dilihat dari skor rata-rata
jawaban responden, maka skor rata-rata dari faktor kemampuan adalah sebesar
3,99 dimana dalam hal ini dapat dikategorikan   tinggi (3,41-4,20). Ini sesuai
dengan yang ada di lapangan dimana pegawai yang ada pada perpustakaan ITS
sudah mampu baik dalam hal melaksanakan tugas sehari-hari yang diberikan oleh
pimpinan.

Selain itu juga didukung oleh kemampuan  dalam menggunakan program
computer yang ada di tempat kerja mereka.   Ini sesuai dengan yang dikatakan
oleh Sutrisno (2009:104) yang mengatakan bahwa kemampuan seorang karyawan
sangat bergantung pada keterampilan yang dimilikinya serta profesionalisme
mereka dalam bekerja.

Hal ini juga didukung oleh kemampuan para pegawai  dalam mengatur dan
menggunakan waktu kerja dengan maksimal serta selain itu juga mereka dapat
bekerja sama dengan rekan kerja yang ada di lingkungan tersebut.

Dalam hal faktor kemampuan produktivitas kerja pihak pimpinan ITS
mengadakan rolling setiap dua tahun sekali, dimana bertujuan agar setiap pegawai
mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan mampu mengerjakan apa
yang ditugaskan oleh pimpinan , serta dengan diadakannya rolling tersebut maka
dapat diketahui kemampuan dari masing-masing para pegawainya. Menurut
pemikiran yang disampaikan oleh Gilmore (1974) tentang individu yang produktif
yaitu tindakannya konstruktif, percaya pada diri sendiri, bertanggung jawab,
memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya, mempunyai pandangan ke depan serta
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mampu mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan
yang berubah-rubah (Sedarmayanti, 2011 :236).

Begitu pula halnya dengan rekan kerja atau partner kerja, dalam hal ini
pegawai yang ada pada perpustakaan ITS selalu bekerja sama dan saling
membantu. Hal ini sesuai dengan teori Maslow yaitu tentang kebutuhan social
dimana disebutkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi akan selalu
membutuhkan orang lain.

Hasil dari frekuensi situasi dan keadaan lingkungan menunjukkan bahwa
dalam hal institusi tempat kerja responden aman didapatkan hasil responden yang
menjawab ragu sebanyak 1 orang (2,9%), responden yang menjawab setuju
sebanyak 25 orang (73,5%), dan responden yang menjawab sangat setuju
sebanyak 8 orang (23,5%). Dalam hal ini ternyata pegawai yang ada di
perpustakaan ITS mayoritas sudah dapat  melaksanakan produktivitas kerja
dengan baik. Dalam hal ini pihak perpustakaan ITS sangat memperhatikan baik
dalam hal penataan ruangan, sirkulasi udara, penerangan serta hal lainnya yang
menjadi faktor-faktor dari produktivitas kerja.

Tetapi ada hal yang ditemui di lapangan yaitu dimana ada beberapa
pegawai yang mengeluh bahwa untuk melakukan aktivitas kerjanya sedikit
terganggu, hal ini disebabkan karena ada sarana dan prasanara yang mengganggu
dimana untuk dapat mencapai ketempat kerjanya harus melalui tangga, dimana
pada saat itu lift yang ada tidak dapat digunakan. Hal ini sudah tentu menjadikan
produktivitas kerja dari pegawai sedikit menurun.

Menurut  Sedarmayanti (2011:27) bahwa manusia akan mampu
melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai suatu hasil yang
optimal, apabila ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang sesuai. Kondisi
lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila pegawai yang ada di lingkungan
tersebut dapat melaksanakan tugasnya atau kegiatannya secara optimal.

Berkenaan dengan hal situasi dan lingkungan keadaan diatas, Sunyoto
(2012:43) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah merupakan komponen
yang sangat penting didalam karyawan melakukan aktivitas bekerja. Dengan
memperhatikan lingkungan kerja yang baik maka akan membawa pengaruh
terhadap semangat kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dari
pada pegawai.

Sedangkan apabila dilihat dari skor rata-rata jawaban responden, maka
skor rata-rata dari faktor situasi dan keadaan lingkungan adalah sebesar  4,12
dimana dalam hal ini  dikategorikan tinggi (3,41-4,20).

Apabila dilihat dari hasil  frekuensi motivasi mengenai pimpinan
memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi menunjukkan bahwa
responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 orang (8,8%), responden yang
menjawab ragu sebanyak 3 orang (8,8%),  responden yang menjawab setuju
sebanyak 21 orang (61,8%) dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 orang
(20,6%). Dalam hal ini di lapangan pihak pimpinan dari perpustakaan ITS selalu
berusaha memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk dapat
mengembangkan karirnya, memotivasi para pegawainya untuk dapat mengikuti
perlombaan-perlombaan yang diadakan baik internal maupun eksternal. Hasil
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yang didapat adalah bahwa sudah beberapa kali pegawai perpustakaan ITS
mendapatkan penghargaan sebagai pustakawan berprestasi.

Selain itu pimpinan  memberikan waktu luang  kepada pegawai untuk
menggunakan waktunya dengan positif yang dapat meningkatkan produktivitas
kerja diantaranya adalah diadakannya kursus bahasa inggris.

Motivasi menurut Greenberg dan Baron (2003) menyatakan bahwa
motivasi merupakan serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan dan
menjaga  perilaku manusia menuju pencapaian  tujuan (Wibowo, 2007: 379).
Dalam motivasi selalu terkandung motif, dimana motif yaitu merupakan kekuatan
yang mendorong, menggerakkan dan mengarahkan manusia untuk berbuat
sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.  Apabila kita lihat menurut karakteristik
responden, hampir  sebesar 44,1% berada pada rentang usia 40-50 tahun. Menurut
Elizabeth B. Hurlock, masa usia antara 40 sampai 60 tahun disebut usia dewasa
madya, yang dibagi lagi  menjadi dewasa madya dini (40-50 tahun) dan dewasa
madya  lanjut (50-60  tahun).

Menurut Erickson dalam Elizabeth B. Hurlock usia ini merupakan masa
kritis  dimana kecenderungan untuk menghasilkan atau kecenderungan untuk
berhenti akan dominan. Bila pegawai yang berusia madya berkeinginan kuat
untuk dapat berhasil, maka mereka akan mencapai puncaknya pada usia ini. Pada
masa usia madya ini adalah merupakan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri
dalam pekerjaannya. Selain itu juga pada masa usia ini merupakan masa evaluasi
diri dan penyesuaian untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik (Hurlock,
1994:322-325).

Sedangkan apabila dilihat dari skor rata-rata jawaban responden, maka
skor rata-rata dari faktor motivasi adalah sebesar  3,78  dimana dalam hal ini
dapat dikategorikan tinggi (3,41-4,20).
Apabila dilihat dari hasil  frekuensi upah  mengenai gaji yang diberikan telah
sesuai dengan beban pekerjaan menunjukkan bahwa responden yang
menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang (2,9%), responden yang menjawab ragu
sebanyak 3 orang (8,8%), responden yang menjawab setuju sebanyak 21 orang
(61,8%) dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang (26,5%).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas upah atau gaji yang
diberikan kepada pegawai sudah sesuai dengan beban pekerjaannya dan standar
yang ada. Dalam hal ini pegawai yang ada di lingkungan perpustakaan merasa gaji
atau upah yang diberikan sesuai dengan tingkat keterampilan. Hal ini jelas bahwa
di lingkungan perpustakaan ITS sistem pemberian gaji sudah baik dan
memberikan dampak yang positif kepada produktivitas kerja.Hal

Begitu juga menurut  Sedarmayanti (2011:230) yang mengatakan  bahwa
apabila tingkat penghasilan memadai maka menimbulkan konsentrasi kerja dan
kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas
kerja.

Sedangkan apabila dilihat dari skor rata-rata jawaban responden, maka
skor rata-rata dari faktor upah adalah sebesar  4,12  dimana dalam hal ini  dapat
dikategorikan tinggi (3,41-4,20).

Apabila dilihat dari hasil  frekuensi pendidikan mengenai pekerjaan sudah
sesuai dengan pendidikan dari pegawai menunjukkan bahwa responden yang
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menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang (5,9%), responden yang menjawab ragu
sebanyak 2 orang (5,9%), responden yang menjawab setuju sebanyak 21 orang
(61,8%), dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang (26,5%). Apabila
dilihat dari data diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas penempatan kerja sudah
sesuai dengan tingkat pendidikannya

Begitu pula halnya dengan diikut sertakannya pegawai dalam pelatihan
atau seminar-seminar. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pegawai selalu
diikut sertakan dalam kegiatan baik pelatihan maupun seminar-seminar baik yang
diadakan oleh pihak ITS mapun dari luar ITS.

Dalam hal kesempatan  melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi, pihak pimpinan selalu memberikan kesempatan dan selalu memotivasi
kepada pegawainya. Ini dapat dilihat pada tabel yang ada pada bab tiga   bahwa
mayoritas pendidikan pegawai yang ada di perpustakaan ITS ini mayoritas
berpendidikan S1 yaitu sebesar 50%, ini menunjukkan pihak pimpinan sangat
memperhatikan dalam hal faktor pendidikan ini.

Menurut Sedarmayanti (2011:228) bahwa pada umumnya orang yang
berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama
mengenai pentingnya produktivitas kerja. Tingginya kesadaran akan pentingnya
produktivitas tersebut dapat mendororng pegawai melakukan tindakan yang
produktif. Begitu pula halnya dengan kesiapan seseorang dalam melakukan suatu
pekerjaan akan tergantung kepada pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan
yang dimiliki, semua itu tergantung dari pendidikan yang telah diterima maupun
pelatihan yang telah didapatkan.

Dengan pendidikan yang tinggi maka akan membentuk dan menambah
pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat. Begitu
pula dengan pelatihan akan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja.
Dengan demikian maka tingkat produktivitas kerja seseorang akan semakin tinggi.

Sedangkan apabila dilihat dari skor rata-rata jawaban responden, maka
skor rata-rata dari faktor pendidikan adalah sebesar  4,06  dimana dalam hal ini
dapat dikategorikan tinggi (3,41-4,20).
Apabila dilihat dari hasil  frekuensi perjanjian kerja mengenai pegawai diberitahu
hak dan kewajibannya menunjukkan bahwa responden yang menjawab ragu
sebanyak 4 orang (11,8%), responden yang menjawab setuju sebanyak 20 orang
(58,8%) dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang (29,4%). Dari hasil
diatas terlihat bahwa mayoritas para pegawai yang ada di perpustakaan ITS sudah
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang pegawai.

Selain itu juga  pegawai yang ada di perpustakaan ITS sudah dapat
melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sedangkan apabila dilihat dari skor
rata-rata jawaban responden, maka skor rata-rata dari faktor perjanjian kerja
adalah sebesar  4,13  dimana dalam hal ini  dapat dikategorikan tinggi (3,41-4,20).

Apabila dilihat dari hasil  frekuensi penerapan teknologi mengenai
mengoperasikan program  menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju
sebanyak 26 orang (76,5%) dan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak
8 orang (23,5%). Apabila dilihat dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa
pegawai yang ada di perpustakaan ITS sudah dapat mengoperasikan program
yang ada di perpustakaan.
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009:76)
bahwa apabila penerapan teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju
tingkatannya maka akan memungkinkan penyelesaian pekerjaan tepat waktu,
jumlah yang dihasilkan lebih banyak dalam hal ini pelayanan kepada pengguna
dan mutu lebih baik.

Hal ini juga didukung oleh pimpinan dalam memberikan fasilitas yang
mendukung guna meningkatkan produktivitas kerja daripada pegawainya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah
dikemukakan pada bab sebelumnya , dimana penelitian ini dilakukan terhadap
pegawai perpustakaan yang ada di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)
maka  peneliti  menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis faktor-faktor produktivitas kerja yang dilakukan
terhadap pegawai perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh November
(ITS), maka diperoleh hasil rata-rata (mean) dalam  faktor kemampuan
diperoleh hasil sebesar 3,99 dimana dalam hal ini termasuk kepada
kategori tinggi (3,41-4,20). Untuk faktor situasi dan keadaan lingkungan
diperoleh hasil sebesar 4,12 dimana termasuk kepada kategori tinggi (3,41-
4,20). Dalam hal motivasi diperoleh hasil sebesar 3,78 dimana termasuk
kepada kategori tinggi (3,41-4,20). Untuk faktor upah diperoleh hasil
sebesar 4,12 dimana termasuk kategori tinggi (3,41-4,20). Faktor
pendidikan memperoleh hasil sebesar 4,06 dimana dalam hal ini termasuk
kategori tinggi (3,41-4,20), dan untuk faktor perjanjian kerja diperoleh
hasil sebesar 4,13 dimana hal ini termasuk pada kategori tinggi (3,41-
4,20), sedangkan untuk faktor penerapan teknologi diperoleh hasil sebesar
4,26 dimana termasuk kategori tinggi (3,41-4,20).

2. Apabila dilihat dari hasil  rata-rata (mean) pada faktor-faktor produktivitas
kerja, maka dapat dikatakan ketujuh faktor tersebut berkategori tinggi
(3,41-4,20). Faktor yang lebih dominan adalah faktor penerapan teknologi
sebesar 4,26 sedangkan faktor yang kurang dominan adalah faktor
motivasi sebesar 3,78.

3. Dari hasil rata-rata (mean) diatas maka dapat disimpulkan bahwa
produktivitas kerja pada pegawai perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh
November (ITS) dapat dikatakan  tinggi (3,41-4,20) yaitu sebesar 4,07.
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