
PSIKOLOGI INDUSTRIPSIKOLOGI INDUSTRI



•• Ilmu yg mempelajari tingkah laku manusia Ilmu yg mempelajari tingkah laku manusia 
dlm hubungannya dgn lingkungannya.dlm hubungannya dgn lingkungannya.

•• Ilmu ini semakin memegang peranan Ilmu ini semakin memegang peranan •• Ilmu ini semakin memegang peranan Ilmu ini semakin memegang peranan 
penting dlm berbagai aspek kehidupan penting dlm berbagai aspek kehidupan 
masyarakat modern.masyarakat modern.



Peranan psikologi dlm perusahaanPeranan psikologi dlm perusahaan

Makin besar,terutama sesudah adanya perubahan sikap Makin besar,terutama sesudah adanya perubahan sikap 
dari pengusaha /manager thd pekerjanya.dari pengusaha /manager thd pekerjanya.

•• Pada masa pekerja mempunyai status yg sama seperti Pada masa pekerja mempunyai status yg sama seperti 
mesin sbg unsur produksi,maka upaya utk memilih the mesin sbg unsur produksi,maka upaya utk memilih the 
right man on the right job,dianggap hanya right man on the right job,dianggap hanya right man on the right job,dianggap hanya right man on the right job,dianggap hanya 
memboroskan waktu dan biaya.memboroskan waktu dan biaya.

•• Upaya utk memahami motivasi pekerja tdk pernah Upaya utk memahami motivasi pekerja tdk pernah 
dilakukan.dilakukan.

•• Yang diperhatikan hanya pekerja diberi: upah,peralatan Yang diperhatikan hanya pekerja diberi: upah,peralatan 
kerja,kondisi kerja yg baikkerja,kondisi kerja yg baik��hasil kerja yg baik.hasil kerja yg baik.



Bagaimana peranan psikologi Bagaimana peranan psikologi 
sekarang? sekarang? 

•• Pekerja diperlakukan sbg asset Pekerja diperlakukan sbg asset 
perusahaan yg berarti,yg dpt menentukan perusahaan yg berarti,yg dpt menentukan 
maju tidaknya perusahaanmaju tidaknya perusahaan��semua pihak semua pihak 

yg akan berhubungan dgn pengelolaan yg akan berhubungan dgn pengelolaan yg akan berhubungan dgn pengelolaan yg akan berhubungan dgn pengelolaan 
pekerja diharapkan mempunyai pekerja diharapkan mempunyai 
pemahaman mengenai prinsip psikologi yg pemahaman mengenai prinsip psikologi yg 
diterapkan di perusahaan.diterapkan di perusahaan.



Fungsi Psikologi IndustriFungsi Psikologi Industri

Menerapkan prinsipMenerapkan prinsip--prinsip psikologi prinsip psikologi 
secara positif, praktis, konkrit, dan dapat secara positif, praktis, konkrit, dan dapat 
dipertanggung jawabkan yg ditujukan pd dipertanggung jawabkan yg ditujukan pd 
pemecahan problema yg menyangkut pemecahan problema yg menyangkut pemecahan problema yg menyangkut pemecahan problema yg menyangkut 
faktor manusia di perusahaan sehingga faktor manusia di perusahaan sehingga 
tujuan perusahaan tercapai.tujuan perusahaan tercapai.



3.Psikologi konsumen(Consumer 3.Psikologi konsumen(Consumer 
Psychology),membahas:Psychology),membahas:

--masalah yg timbul dr aktivitasmasalah yg timbul dr aktivitas--aktivitas aktivitas --masalah yg timbul dr aktivitasmasalah yg timbul dr aktivitas--aktivitas aktivitas 
perusahaan dgn pihak luar(pengguna perusahaan dgn pihak luar(pengguna 
produksi perusahaan).produksi perusahaan).



Psikologi Industri membantu:Psikologi Industri membantu:

1.Meningkatkan perusahaan1.Meningkatkan perusahaan��tujuan produksi tujuan produksi 
��keuntungankeuntungan��perusahaan berkembang.perusahaan berkembang.

2.a).Integrasi ke luar,perusahaan dpt diterima masyarakat 2.a).Integrasi ke luar,perusahaan dpt diterima masyarakat 
sekitarnyasekitarnya��masyarakat mempergunakan barang/jasa yg masyarakat mempergunakan barang/jasa yg 
dihasilkan perusahaan dan sebaliknya tenaga kerja dlm dihasilkan perusahaan dan sebaliknya tenaga kerja dlm dihasilkan perusahaan dan sebaliknya tenaga kerja dlm dihasilkan perusahaan dan sebaliknya tenaga kerja dlm 
masyarakat dpt dipergunakan perusahaan.masyarakat dpt dipergunakan perusahaan.

b).Integrasi ke dalam,perusahaan dpt mempertahankan b).Integrasi ke dalam,perusahaan dpt mempertahankan 
struktur,fungsi,hubungan antara bagianstruktur,fungsi,hubungan antara bagian--
bagian,hub.formil antara pekerja,memberikan suatu bagian,hub.formil antara pekerja,memberikan suatu 
ketetapan tertentu pd struktur perusahaanketetapan tertentu pd struktur perusahaan��perusahaan perusahaan 
berfungsi.berfungsi.



3.Mencapai/menjamin kesejahteraan 3.Mencapai/menjamin kesejahteraan 
pegawai utk diperolehnya kegairahan pegawai utk diperolehnya kegairahan 
kerja pegawaikerja pegawai��menguntungkan menguntungkan 

perusahaan.perusahaan.perusahaan.perusahaan.



Ruang Lingkup Psikologi IndustriRuang Lingkup Psikologi Industri

1.Kegiatan personal manajemen(Personal 1.Kegiatan personal manajemen(Personal 
Psychologi),psikologi dari orang yg Psychologi),psikologi dari orang yg 
berstatus tenaga kerja berstatus tenaga kerja membahas:membahas:

-- halhal--hal yg berkaitan dgn seleksi pegawai hal yg berkaitan dgn seleksi pegawai 
,penempatan,training,pengukuran ,penempatan,training,pengukuran 
sikap,motivasi pegawai,hubungan pekerja sikap,motivasi pegawai,hubungan pekerja 
dan masalah manajemen.dan masalah manajemen.



2.Yang berhubungan dgn alat,sarana,lingkungan kerja2.Yang berhubungan dgn alat,sarana,lingkungan kerja

(Enginerering Psychology=Psikologi (Enginerering Psychology=Psikologi 
Rekayasa),membahas:Rekayasa),membahas:

--masalah kelelahan dikaitkan dgn lingkungan kerja,masalah kelelahan dikaitkan dgn lingkungan kerja,

--meningkatkan metode kerja(penerangan,ventilasi,disain meningkatkan metode kerja(penerangan,ventilasi,disain 
alat) dgn tujuan utk memperbaiki efektivitas kerja,alat) dgn tujuan utk memperbaiki efektivitas kerja,

--mempermudah pekerjaanmempermudah pekerjaan��produktivitas pekerja akan produktivitas pekerja akan 
meningkat.meningkat.



IntelegensiIntelegensi

•• Sukar didefinisikan dgn tepatSukar didefinisikan dgn tepat��banyak sekali definisi yg banyak sekali definisi yg 
diberikan,sebagai ilustrasi:bila kita melihat kursi,maka diberikan,sebagai ilustrasi:bila kita melihat kursi,maka 
bayangan kursi itu melalui saluran tertentu diproyeksikan bayangan kursi itu melalui saluran tertentu diproyeksikan 
di otak dan kita dpt melihat kursi.di otak dan kita dpt melihat kursi.

•• Kita telah tahu benda itu kursi,kita perhatikan jenis Kita telah tahu benda itu kursi,kita perhatikan jenis •• Kita telah tahu benda itu kursi,kita perhatikan jenis Kita telah tahu benda itu kursi,kita perhatikan jenis 
kayu,tehnik pembuatan,cara membuat kursi agar bagus kayu,tehnik pembuatan,cara membuat kursi agar bagus 
maka perbuatan itu sudah menuntut intelegensi.maka perbuatan itu sudah menuntut intelegensi.

•• Bayangan kursi disalurkan melalui berbagai saluran yg Bayangan kursi disalurkan melalui berbagai saluran yg 
rumit dlm otak dan susunan syarafrumit dlm otak dan susunan syaraf��ditangkapditangkap��diolah diolah 
serta dianalisa.serta dianalisa.



Jadi intelegensia :Jadi intelegensia :

•• Adalah perbuatan yg menuntut kemampuan yg Adalah perbuatan yg menuntut kemampuan yg 
lebih dari sekedar kemampuan utk persepsi lebih dari sekedar kemampuan utk persepsi 
biasa.biasa.

•• Kemampuan itu adalah kemampuan utk Kemampuan itu adalah kemampuan utk •• Kemampuan itu adalah kemampuan utk Kemampuan itu adalah kemampuan utk 
mengolah lebih jauh lagi halmengolah lebih jauh lagi hal--hal yg kita amati.hal yg kita amati.

•• Skala intelegensia dibawah 20(Idiots) dan 130 Skala intelegensia dibawah 20(Idiots) dan 130 
keatas(Very superior) menurut Wechsler dan keatas(Very superior) menurut Wechsler dan 
Believue.Believue.



motivasimotivasi

•• Seluruh proses gerakan itu termasuk situasi Seluruh proses gerakan itu termasuk situasi 
yang mendorong,dorongan yg timbul dlm diri yang mendorong,dorongan yg timbul dlm diri 
individu,tingkah laku yg ditimbulkan oleh situasi individu,tingkah laku yg ditimbulkan oleh situasi 
tersebut dan tujuan akhir dari tersebut dan tujuan akhir dari 
gerakan/perbuatan.gerakan/perbuatan.gerakan/perbuatan.gerakan/perbuatan.

•• Perbuatan dimulai dari adanya Perbuatan dimulai dari adanya 
ketidakseimbangan dlm diri individu misalnya ketidakseimbangan dlm diri individu misalnya 
lapar(tidak menyenangkan)lapar(tidak menyenangkan)��meniadakannya meniadakannya 
dgn mencari makanan(kebutuhan dgn mencari makanan(kebutuhan ��dorongan dorongan 
berbuat sesuatu)berbuat sesuatu)��kepuasan dan kepuasan dan 
seterusnyaseterusnya��siklus motivasi.siklus motivasi.



MotifMotif::

sebagai rangsangan ,dorongan atau    sebagai rangsangan ,dorongan atau    
pembangkit tenaga bagi terjadinya pembangkit tenaga bagi terjadinya pembangkit tenaga bagi terjadinya pembangkit tenaga bagi terjadinya 
tingkah lakutingkah laku



Teori motivasi(Abraham Maslow):Teori motivasi(Abraham Maslow):

1.The Physiological Needs1.The Physiological Needs
2.The Safety and Security Needs2.The Safety and Security Needs
3.The Social Needs3.The Social Needs��kebutuhan:kebutuhan:

--akan perasaan diterimaakan perasaan diterima
--untuk dihormatiuntuk dihormati--untuk dihormatiuntuk dihormati
--kasih sayangkasih sayang
--peran sertaperan serta

4.The Esteem Needs4.The Esteem Needs��harga diriharga diri��kebutuhan:kebutuhan:

-- prestise,sukses,penghargaanprestise,sukses,penghargaan
5.The self Actualization Needs5.The self Actualization Needs��mengembangkan potensi mengembangkan potensi 

diri secara maksimal.diri secara maksimal.



FaktorFaktor--faktorfaktor��produktivitas kerja:produktivitas kerja:

--Sikap mental(motivasi dan disiplin)Sikap mental(motivasi dan disiplin)
--Pendidikan/latihanPendidikan/latihan
--KeterampilanKeterampilan
--ManajemenManajemen--ManajemenManajemen
--Tingkat penghasilanTingkat penghasilan
--Gizi dan kesehatan kerjaGizi dan kesehatan kerja
--Jaminan sosialJaminan sosial
--Lingkungan/iklim kerjaLingkungan/iklim kerja
--Sarana dan teknologi Sarana dan teknologi 



Human relation,perlu syaratHuman relation,perlu syarat--syarat:syarat:

1.Mengenal /memahami individu1.Mengenal /memahami individu

2.Memberi kesempatan kpd bawahan2.Memberi kesempatan kpd bawahan

3.Atasan harus dpt bergaul dgn bawahan3.Atasan harus dpt bergaul dgn bawahan3.Atasan harus dpt bergaul dgn bawahan3.Atasan harus dpt bergaul dgn bawahan

4.Atasan harus dpt menguasai prinsip4.Atasan harus dpt menguasai prinsip--
prinsip dan caraprinsip dan cara--cara praktis utk cara praktis utk 
menambah /memperkuat “human menambah /memperkuat “human 
relationship”relationship”

5.Komunikasi yang baik.5.Komunikasi yang baik.



KebutuhanKebutuhan

KepuasanKepuasan Tingkah lakuTingkah lakuKepuasanKepuasan Tingkah lakuTingkah laku

TujuanTujuan


