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Abstrak 

Produktivitas kerja karyawan adalah hal yang paling menentukan bagi 

maju mundurnya sebuah perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas 

karyawan tidak terlepas dari perhatian dan program yang dilakukan 

perusahaan, yakni memperhatikan dan menerapkan program kesehatan dan 

keselamatan kerja serta secara rutin melakukan evaluasi kinerja para karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kesehatan dan keselamatan kerja dan  penilaian kinerja terhadap produktivitas 

karyawan. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan menggunakan teknik pengumpulan data melalui angket, studi 

dokumentasi kemudian hasil angket yang telah dibagikan kepada responden 

dikumpulkan dan diolah secara statistik dengan menggunakan program SPSS 

versi 2.0. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, uji 

hipotesis secara parsial (uji-t), secara simultan (uji-f), dan uji determinan (R²).  

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan 

kerja dan penilaian kinerja secara bersama-sama mempengaruhi produktivitas 

karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia. 

Kata kunci : Kesehatan dan keselamatan Kerja, Penilaian Kinerja, Produktivitas 

Karyawan. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan asset utama yang memegang  peranan penting 

bagi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. manusia merupakan aset hidup yang 

perlu dipelihara dan dikembangkan.Oleh karena itu karyawan harus mendapatkan 

perhatian yang khusus dari perusahaan. Kenyataan bahwa manusia sebagai aset utama 

dalam organisasi atau perusahaan harus mendapatkan perhatian serius dan dikelola 

dengan sebaik mungkin.Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia inilah diperlukan manajemen yang 

mampu mengelola sumber daya secara sistematis, terencana, dan efisien. Salah satu hal 

yang harus menjadi perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia ialah sistem 

keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para 

pekerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Widodo Eko (2015:233)adalah suatu 

kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan 

mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda , serta gangguan 

lingkungan.Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan 
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perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya sakit, 

kecelakaan dan kerugian akibat melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja dapat 

bekerja dengan selamat.Kecelakaan ini biasanya terjadi akibat kontak dengan suatu zat 

atau sumber energi. Secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

1)Kecelakaan industry, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya 

potensi bahaya yang melekat pada bagian tersebut. 2)Kecelakaan dalam perjalanan, yaitu 

kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja yang berkaitan dengna adanya hubungan 

kerja. 

Pimpinan/perusahaan wajib memberikan perlindungan kerja kepada pekerja yang 

bekerja di perusahaan tersebut. Perlindungan yang dimaksud adalah ; 1.)Perlindungan 

kesehatan dan keselamatan kerja. 2.)Perlindungan moral dan kesusilaan. 3.)Perlindungan 

yang sesuai harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai – nilai agama. Dengan 

adanya program kesehatan dan keselamatan kerja diharapkan akan meningkatkan 

produktivitas karyawan. 

Pengertian penilaian kinerja atau performance appraisal (Bacal, 2012:85) adalah 

proses dengan mana kinerja individual diukur dan dievaluasi. Penilaian kinerja 

menjawab pertanyaan, seberapa baik pekerjaan berkinerja selama periode waktu tertentu. 

Hasil penelitian kinerja diperlukan sebagai masukan dan juga umpan balik dalam 

mempertimbangkan gaji atau kompensasi, promosi, tindakan disiplin, dan juga 

merupakan umpan balik untuk meningkatkan motivasi dan pengarahan perbaikan, dan 

perencanaan pelatihan atau pengembangan SDM berikutnya. 

PT. Tolan Tiga Indonesia merupakan salah satu anggota perusahaan SIPEF Group, 

yang bergerak dibidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil 

perkebunan. Kegiatan usaha dari PT. Tolan Tiga Indonesia mencakup mengelola dan 

mengontrol perkembangan pertanian, teknik, pemasaran, sumber daya manusia, 

keuangan, dan administrasi untuk 20 perkebunan kelapa sawit, 6 perkebunan karet, 1 

perkebunan teh, 5 pabrik minyak sawit mentah, 3 pabrik karet dan 1 pabrik teh. Lebih 

dari 12.000 orang yang dipekerjakan di perusahaan ini, dalam pelaksanannya 

membutuhkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang baik sehingga mampu 

mencetak personel berkualitas dan mampu mendukung pencapaian tujuan. Jadi dengan 

diterapkannya program kesehatan dan keselamatan kerja serta evaluasi kinerja maka 

diharapkan karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan lebih hati-hati dan 

bersemangat sehingga produktivitas juga akan meningkat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang pada umumnya lebih kita kenal atau yang 

kita ketahui yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Milyandra dalam  Widodo 

(2015:234) menyatakan bahwa dalam Istilah ‘Keselamatan dan kesehatan kerja’ dapat 

dipandang mempunyai dua sisi pengertian. Pengertian yang pertama mengandung arti 
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sebagai suatu pendekatan ilmiah  (scientific approach) dan disisi lain mempunyai 

pengertian sebagai suatu terapan atau suatu program yang mempunyai tujuan tertentu. 

Karena itu Keselamatan dan kesehatan kerja dapat digolongkan sebagai suatu ilmu 

terapan (applied science) 

Mangkunegara dalam Widodo Eko (2015:235) menyatakan bahwa keselamatan 

dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin 

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya 

dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur 

dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan 

penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dengan proses 

produksi baik jasa maupun industry. 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya perlindungan yang 

diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan 

agar tenaga kerja dan orang lain yang ada ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat 

dan sehat serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien 

“Suma’mur” dalam  Widodo eko (2015:235) 

Menurut Mobley (2006:11) hal - hal yang mendorong pentingnya Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) ditanamkan pada diri para karyawan, bahkan perlu diberikan 

hukuman bagi karyawan yang tidak memakai alat-alat pengaman (seperti masker, sarung 

tangan, tutup mulut dan hidung) saat bekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini 

merupakan tindakan control proventif yang mendorong terwujudnya pemeliharaan 

karyawan yang baik.  

Tujuan Keselamatn dan Kesehatan Kerja 

Menurut Suma’mur dalam Widodo (2015:237) tujuan dari keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara 

fisik, social, dan psikologis. 

2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif 

mungkin. 

3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. 

4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatankesehatan gizi pegawai. 

5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. 

6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan dan 

kondisi kerja. 

7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di PT. Tolan Tiga Indonesia HO-Medan yang beralamat 

Gedung Bank SUMUT Lt.7 Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. 
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Populasi dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di PT.Tolan Tiga Indonesia 

yang berjumlah 290 orang. Kerangka populasi pada penelitian ditunjukkan pada table 1. 

di bawah ini : 

Tabel 1 

Jumlah Polulasi Karyawan di PT. Tolan TigaIndonesia 

Tahun 2015 

NO BAGIAN JUMLAH 

1 President Director 1 

2 Director Finance and Accounting Departement (FAD) 1 

3 Director Marketing Departement (MD) 1 

4 Director Estate Departement (ESD) 1 

5 Internal Audit Departement ( IAD ) 10 

6 Information Tehhnology Departement (IT) 10 

7 Finance and Accounting Departement (FAD) 18 

8 Human Resource and Administration Departement (HRAD) 7 

9 Marketing Departement (MD) 7 

10 Estate Departement (ESD) 9 

11 Corporate Affair Section (CA) 4 

12 Engineering Departement (ED) 8 

13 Purchasing Section (PS) 6 

14 Dokter Perusahaan 1 

15 Environment And Community ( ERC) 3 

16 Harvester 203 

JUMLAH 

 

290 

Sumber : Peneliti 2016 

  

 Sample 

Arikunto (2007:174) “Sampel adalah apabila subjeknya kurang dari 100 orang, 

lebih baik diambil semua bagian penelitian. Hal ini merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika jumlah populasi lebih dari 100 maka dapat diambil 10% - 15% atau 20% 

- 25%”. 

Berdasarkan kemampuan peneliti, luas wilayah pengamatan yang terbatas dan 

besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti, maka dalam hal ini penulis 

mengambil sample sebesar 20% dari jumlah populasi yang berjumlah 290 orang yaitu 

sebanyak 58 orang karyawan yang bekerja di PT. Tolan Tiga Indonesia. 

 

Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan 

analisis sebagai berikut : 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan dan keselamatan kerja dan penilaian kinerja 

terhadap produktivitas karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia. Maka dapat dipakai 
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dengan menggunakan rumus Regresi Linier Berganda sebagai berikut : 

  

Y =a+b1X1+b2X2+ɛ 

Dimana : 

Y : Produktivitas Karyawan 

a : Konstanta 

b1,b2 : Koefisien regresi 

X1 : Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

X2 : Penilaian Kinerja  

ɛ : Standard error  

2. Uji Hipotesis  

2.1.  Uji–f ( Secara Simultan ) 

Uji-f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable independent secara 

bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variable dependen.Cara 

yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai f hitung dengan f table. 

Pendapat lain mengatakan uji-f adalah untuk menguji kebenaran hipotesis atau 

untuk mengetahui tingkat signifikan antara Kesehatan Dan Keselamatan Kerja 

(X1) dan Penilaian Kinerja (X2) terhadap Produktivitas (Y), maka digunakan 

uji-f, dengan rumus : 

 

 

  R²/(k-1) 

F hit =  −−−−−−−−− 

 (1-R²)/(n-3) 

Dimana : 

R : Koefisien Korelasi 

n : Jumlah Sample 

k : Jumlah Variabel 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

Jika : F hitung > F table maka Hipotesis penelitian diterim 

  F hitung < F table maka Hipotesis penelitian ditolak 

2.2.  Uji-t ( Secara Parsial ) 

Uji t digunakan  untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable bebas 

terhadap variable terikat secara parsial atau sendiri-sendiri, maka digunakan 

uji hipotesis dengan rumus : 

        r√𝑛 − 2 

Uji t = −̶−̶−̶−̶−̶− 

√1 − 𝑟² 

 

Dimana : 

t : Nilai t- hitung 



 

 

Ayunda Utami & Ahmad Husin Lubis 

[19] 
 

r : Nilai Koefisien Korelasi 

n : Jumlah Sample 

Jika : t hitung  >  t table  = Hipotesis diterima 

  t hitung  <  t table  = Hipotesis ditolak 

23.  Uji Determinan (R²) 

Uji determinan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas (X) 

terhadap variable terikat (Y), dengan rumus : 

D = r² x 100% 

Dimana : 

D : Nilai Determinan 

r² : Nilai Korelasi 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Untuk membahas hal ini penulis menciptakan variable-variabel yaitu : 

Variabel Bebas (Independen Variabel) : 

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 

2. Penilaian Kinerja. 

Variabel Terikat (Dependent Variabel) : 

1. Produktivitas. 

Penulis mengelola data- data yang ada dengan menggunakan program SPSS 

(Statistic Package For Social Science) versi 20.00 dengan mengelola data melalui 

program tersebut penulis memperoleh beberapa hal, yaitu : 

1. Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan olahan data yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model 

hubungan dari analisis regresi linear berganda ini dilihat dari tabel berikut ini : 

Table 2 

Coefficientsª 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17,038 7,054  2,415 ,019 

X1 ,318 ,130 ,307 2,454 ,017 

X2 ,300 ,136 ,275 2,200 ,032 

a. Dependent Variable : Produktivitas 

Sumber : Output SPSS 20.00,2016 

 

Berdasarkan pada tabel 2 diatas,persamaan regresi linear berganda adalah sebagai 

berikut : 

Y = a+b1x1+b2x2+ԑ 

Keterangan : 

Y = Variabel Terikat  
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a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresivariabel (x1) 

x1 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

b2 = Koefisien regresivariabel (x2) 

x2 = Penilaian Kinerja 

ԑ = Standar Eror 

  

Y = 17,038+ 0,318X1 + 0,300X2 + ε 

 

Dari persamaan diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta adalah sebesar 17,038  hal ini menyatakan bahwa jika faktor 

kesehatan dan keselamatan kerja diabaikan maka nilai produktivitas karyawan 

sebesar 17,038. 

b. Koefisien regresi untuk variabel penilaian kinerja sebesar 0,318, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikkan 1% faktor penilaian kinerja, maka akan 

meningkatnya produktivitas kayawan sebesar 3,18%. 

c. Koefisien regresi untuk variabel Lingkungan Kerja  sebesar 0,300 hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% faktor disiplin maka prestasi kerja akan 

meningkatkan sebesar 3,00%. 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 

 Uji ini dilakukan bertujuan untuk melihat tingkat signifikasi masing 

masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3 

Coefficientsª 

 

 

 

 

 

 

 

a.Dependent Variable : Produktivitas 

  Sumber : Output SPSS 20.00,2016   

 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan angka signifikan atau sig dengan 

ketentuan sbb : 

 Jika angka signifikan penelitian <0,05 : H0 ditolak, H1 diterima 

 Jika angka signifikan penelitian >0,05 : H0 diterima, H1 ditolak 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
17,038 7,054  2,415 ,019 

X1 ,318 ,130 ,307 2,454 ,017 

X2 ,300 ,136 ,275 2,200 ,032 
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Tabel 3 diketahui bahwa nilai signifikasi dari Kesehatan dan keselamatan kerja  

(X1) adalah sebesar 0,017 nilai ini lebih kecil dari nilai alpha nya yang sebesar 0,05. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Kesehatan dan keselamatan kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Produktivitas Karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia. 

Selanjutnya diketahui bahwa nilai signifikansi dari Penilaian Kinerja (X2) adalah 

0,032 nilai ini lebih kecil dari nilai alpha nya yang sebesar 0,05. Dengan demikian dapat 

dinyatakkan bahwa Penilaian Kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Produktivitas Karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia. 

 

b. Uji F 

Uji serempak dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi kedua variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji secara serempak 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 29,743 2 14,871 7,834 ,001b 

Residual 104,413 55 1,898   

Total 134,155 57    

 

 

 

 

 

 

Dan dari tabel 4 nilai ANOVA (Analysis of Variance) menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi adalah sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai alpha sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-

sama Kesehatan dan keselamatan kerja dan Penilaian Kinerja berpengaruh signifikan 

terhadap Produktivitas Karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia Medan. 

 

3. Uji Determinan 

Uji determinan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable 

independent terhadap variable dependent. Untuk melihat hasil uji determinan maka dapat 

diketahui dari nilai R square atau koefisien determinasi dan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

ANOVAa 

a. Dependent Variable: Produktivitas 

b. Predictors: (Constant), Penilaian Kinerja, Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja 

Sumber :Output  SPSS 20.00,2016. 
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Tabel 5 

Untuk menghitung besarnya pengaruh Kesehatan dan keselamatan kerja dan 

penilaian kinerja dengan produktivitas digunakan angka R square (angka korelasi yang 

dikuadratkan). Angka R square disebut Koefisien Determinasi. 

Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam perhitungan diatas sebesar 0,222 

atau sama dengan 22,2%. Angka tersebut memiliki arti bahwa sebesar 22,2% variable 

penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dan penilaian kinerja yang dilakukan dapat 

dijelaskan dengan menggunakan variable produktivitas kerja. 

Dengan kata lain besarnya pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja dan 

penilaian kinerja terhadap produktivitas karyawan adalah 22,2 % sedangkan sisanya 

yaitu 77,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model 

penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian bab sebelumnya yang telah penulis kemukakan,  maka penulis 

mencoba untuk membuat beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia. 

2. Penilaian Kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas 

karyawan di PT. Tolan Tiga IndonesiA. 

3. kesehatan dan keselamatan kerja dan penilaian kinerja secara bersama-sama  

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan di PT. Tolan Tiga Indonesia. 

 

SARAN 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sample yang lebih banyak 

lagi dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector dan 

memperpanjang periode penelitian. 

Model Summaryb 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 ,471a ,222 ,193 1,378 

 a. Predictors: (Constant), Penilaian Kinerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

b. Dependent Variable: Produktivitas 

Sumber : Output SPSS 20.00,2016 
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2. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambahkan variable independen 

yang masih berbasis pada hasil belajar selain yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan tetap berlandaskan pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

3. Bagi perusahan agar sebaiknya mempertahankan dan mengembangkan lagi factor – 

factor yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan khususnya pada kesehatan 

dan keselamatan kerja serta penilaian kinerja agar tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Perusahaan harus memberikan peringatan dan sanksi bagi karyawan yang 

melalaikan tugas dan tanggung jawab khusunya dlm kesehatan dan keselamatan 

kerja serta mengembangkan tingkat penilaian kinerja secara objektif secara berkala 

agar produktivitas karyawan lebih baik lagi dalam mencapat tujuan perusahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Allen, Peter L. 2007. Managing Performance to Maximize Results,Performance 

appraisal with More Gain, Less Pain. Boston Harvard Business School  Publishing 

Corporation. 

Armstrong, Michael. 2009. Handbook of Performance Management. London. Kogan 

Page. 

Bacal, Robert. 2012. Performance Management New York. McGrow Hill. 

Cascio,W.2013. Manging Human Resources,Produktivity, Quality of Work 

Life,Profits.Ninth Edition.America. The Mcgrow Hill Company. 

Gaspersz,Vincent. 2000. Manajemen Produktivitas  Total. Jakarta. PT.  Gramedia  

Pustaka   Utama. 

Harvard Business Essentials. 2006. Performance Management. Boston. Harvard. 

Business School Press. 

Iman Nurholis. 2010. Pengaruh Pelaksanaan Penilaian Kinerja Terhadap Produktivitas  

Kerja Karyawan Pada Call Center PT. Telkomsel Medan.diambil pada 10 

November 2015 di halaman http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17093 

Mangkunegara, Prabu, Anwar. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

Bandung. PT. Remaja Rosda Karya. 

Mobley,W,H.2006. Pergantian Karyawan. Terjemahan.Jakarta.Pustaka Binawan 

Pressindo. 

Sinungan, Muchdarsyah. 1985. Produktivitas; Apa dan Bagaimana.Edisi Kedua. Jakarta. 

Bumi Aksara. 

Sunyoto, Danang. 2012. MSDM.Yogyakarta. CAPS. 

Widodo, Eko, Suparno.2015.Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta.Pustaka Pelajar. 

William, Monci J. 2007. Managing Performance to Maximize Results, Performance 

Appraisal is Dead.Boston.Harvard Business School Publishing Corporation. 

 

 

 

 

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17093

