
 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Suatu perusahaan pada umumnya 

didirikan dengan tujuan agar dapat melangsungkan hidupnya dan memperoleh 

keuntungan yang maksimal. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus 

melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan produktivitas kerja 

karyawannya. Produktivitas kerja karyawan sangatlah penting bagi suatu 

perusahaan sebagai alat ukur keberhasilan dalam menjalankan usaha karena 

semakin tinggi produktivitas kerja karyawan maka semakin tinggi laba yang dicapai 

oleh perusahaan.Produktivitas kerja merupakan suatu kondisi dimana karyawan 

pada suatu perusahaan dapat bekerja secara maksimal sehingga hasil produksi yang 

dicapai dapat sesuai dengan target perusahaan seperti yang dikatakan Suwanto 

(2008: 156), produktivitas kerja karyawan merupakan hasil konkrit (produk) yang 

dihasilkan oleh individu atau kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam suatu 

proses kerja.Sependapat dengan pandangan diatas menurut Ambar Teguh Sulistiani 

(2003: 126), mengemukakan bahwa produktivitas adalah “menyangkut hasil akhir, 



 

 

seberapa besar hasil akhir yang mampu diperoleh dalam suatu proses dalam hal ini 

adalah efisien dan efektivitas.”Melalui peningkatan produktivitas kerja karyawan 

diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan” (Wibowo, 2014). 

Bedasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa 

produktivitas kerja karyawan merupakan suatu alat ukur keberhasilan dalam 

menjalankan usaha yang mampu meningkatkan hasil atau output secara efektiv dan 

efesien.  Menurut Sinungan (2010: 2), “Produktivitas kerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kompensasi, faktor kemampuan kerja, 

pengalaman kerja, faktor lingkungan dan motivasi kerja.Sehingga karyawan yang 

berkerja pada suatu perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan suatu produk 

secara optimal agar tercapainya tujuan suatu perusaan yaitu untuk memperoleh laba 

yang tinggi.” 

Dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan untuk menghasilkan output 

yang optimal pada suatu perusahaan harus adanya pengalaman kerja karyawan, 

karena pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

produktivitas suatu perusahaan  seperti yang dikatakan Handoko, (2009:27) 

“Semakin banyak pengalaman kerja seseorang semakin terampil seseorang dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Menurut Rivai (2009), 

“pengalaman kerja yang diidentikkan dengan masa kerja. Masa kerja dalam hal ini 

yang adalah lamanya seorang karyawan bekerja dalam suatu perusahaan. Masa 

kerja yang lama menunjukkan pengalaman kerja yang lebih dari seorang dengan 

rekan kerja lainnya. Besar kecilnya pengalaman kerja sangat mempengaruhi 



 

 

seseorang dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya dan tingkat pendapatan 

mereka. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang telah 

dilakukan seseorang yang memberikan peluang besar bagi seseorang untuk 

melalukan pekerjaan yang lebih baik.” Menurut Maryoto (2007: 113) “Bahwa 

pengalaman kerja adalah lama waktu karyawan bekerja ditempat kerja mulai saat 

masuk atau diterima ditempat kerja hingga sekarang.” 

Selain pengalaman kerja, kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi prduktivitas kerja karyawan, pemberian kompensasi yang layak dan 

mencukupi kebutuhan hidup para karyawannya maka akan mampu 

mensejahterakan kehidupan karyawan tersebut, sehingga para karyawan akan 

bekerja lebih baik dan mampu mencapai produktivitas kerja sesuai target 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Sarwoto, (2002: 141) “Bahwa 

kompensasi merupakan sarana motivasi dengan memberi bantuan sebagai 

perangsang atau dorongan yang diberikan secara sengaja kepada karyawan agar 

dalam dirinya timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi.” 

Sedangkan menuru Sutrisno (2009: 189), “memberikan kompensasi yang layak 

bukan saja dapat mempengaruhi kondisi materi tetapi juga dapat menentramkan 

batin para karyawan untuk bekerja lebih tekun dan inisiatif.”  Sehingga dapat 

disimpulkan  kompensasi merupakan segala sesuatu yang dapat memberi motivasi 

dan semangat kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

pada suatu perusahaan. Secara keseluruhan teori menunjukkan bahwan 

“pengalaman kerja yang tinggi dan kompensasi yang tinggi akan menghasilkan 

produktivitas kerja karyawan yang tinggi.”  Hamzah (2004). 



 

 

Pada UD. Bukit Makmur yang berdiri sejak tahun 2011 yang bergerak dibidang 

bumbu masakan siap pakai yang saat ini sedang berkembang. Awal berdirinya 

berusahaan ini terfikir oleh sang pemilik yang pada saat ini masih bekerja dibidang 

pemasaran pada usaha sejenis yang terletak di kota sidoarjo ke pulau Bali untuk 

mengadu nasib dan peruntungannya di Bali. Dengan berbekal pengalamannya 

sewaktu bekerja dulu ia memulai usaha dalam skala yang kecil dirumah yang saat 

ini mereka tempati di jalan Puri Gading dan hanya dibantu oleh anak dan istrinya. 

Tahun 2013 setelah melalui beberapa proses maka usaha ini mendapatkan Izin 

Usaha Depkes RI dengan nomor DEP.KES P-IRT 211351051119 A dan kemudian 

mulai berkembang hingga saat ini. Setelah kurang lebih berkembang selama 8 tahun 

banyak hambatan dan peningkatan yang terjadi berkesinambungan, mulai dari 

menambah tenaga kerja dan jumlah bahan baku yang dipergunakan terus 

bertambah. UD Bukit Makmur memasok bahan baku dari pulau jawa yaitu jember 

dan Kediri. 

Proses produksi bumbu masak UD Bukit Makmur ini dilakukan dengan metode 

roda berjalan yaitu artinya antara bagian-bagian pekerjaan dalam bagian produksi 

memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi jika ada salah satu 

bagian yang terhambat maka bagian yang lainnya akan terhambat pula. Usaha ini 

mempekerjakan 52 orang karyawan yang terbagi dalam beberapa bagian seperti 10 

orang di bagian penyortiran bahan baku yang akan digunakan, 14 orang dibagian 

merajang dan mencuci, 7 orang dibagian meracik mumbu, 4orang dibagian 

pengawasan, 7 orang dibagian pengemasan bumbu, 4 orang dibagian pengecekan 

kemasan, dan 6 orang lainnya bekerja sebagai kurir pengantar (pemasaran). UD 



 

 

Bukit Makmur menetapkan standar produksi 36.000 bungkus perbulan guna 

memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Jawa dan Bali. 

Setiap harinya para karyawan bekerja mulai pukul 07.30-17.00 wita dan mereka 

mendapat libur secara bersamaan pada hari minggu. Berdasarkan penelitian awal 

yang dilakukan di UD Bukit Makmur, peneliti melihat bahwa produktivitas kerja 

karyawan masih belum sesuai harapan. Adapun ketercapaian target perusahaan 

dapat diungkapkan bahwa produktivitas kerja belum memenuhi target yang 

ditentukan perusahaan kepada masing-masing karyawannya tidak dapat tercapai 

dimana karyawan hanya mampu mencapai 26% dan sisanya 74% belum mampu 

untuk dicapai. Tentunya permasalahan ini harus diperhatikan oleh manajemen 

untuk menjaga kelangsungan hidup kedepannya melalui peningkatan produktivitas 

kerja karyawannya. Dari data yang diperoleh 10 dari 52 karyawan yang ada mereka 

tidak memiliki pengalaman kerja, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik 

usaha rata-rata lamanya karyawan bekerja pada perusahaan tersebut yaitu 4 bulan 

hingga 1 tahun.  

Selain itu, kompensasi yang diberikan kepada karyawanoleh UD. Bukit Makmur 

belum sebanding dengan beban kerja karyawan sehingga menyebabkan kurangnya 

produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara 

dengan 10 orang karyawan diperoleh rata-rata upah yang mereka terima berkisar 

antara Rp. 2.150.000 – Rp. 2.500.000 jika dibandingkan dengan Upah Minimum 

Kabupaten Badung (UMK) pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.700.000 upah tersebut 

masih dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan tidak 

dibenarkan memberikan upah dibawah standar yang telah ditetapkan. Sebagai 



 

 

sistem kompensasi yang diberikan oleh UD Bukit Makmur berdasarkan hasil yang 

dicapai perharinya yang nantinya akan dibayarkan oleh pihak perusahaan tiap awal 

bulan.Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja dan Kompensasi Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada UD Bukit Makmur di Ungasan pada 

Tahun 2019” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut.  

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada UD Bukit Makmur tahun 2019? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada UD Bukit Makmur tahun 2019? 

3. Apakah pengalaman kerja dan kompensasi berpengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada UD Bukit Makmur tahun 2019?  

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk memperoleh penjelasan yang teruji tenntang pengaruh sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada UD Bukit Makmur tahun 2019. 



 

 

2. Mengetahui pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada UD Bukit Makmur tahun 2019. 

3. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan kompensasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada UD Bukit Makmur tahun 2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat dari hsil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai pengalaman 

kerja, kompensasi financial dan produktivitas kerja karyawan serta dapat 

dipergunakan sebagai bahan refrensi yang sesuai bagi penelitian 

sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada UD Bukit Makmur di Ungasan yang berkaitan dengan 

pengalaman kerja dan kompensasi kepada karyawan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan.  

 

 

 

 


