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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Faktor semakin pesatnya ilmu pengetahuan serta teknologi dan datangnya 

era bebas sekarang ini di dunia bisnis semakin dipengaruhi dengan persaingan 

yang cukup ketat dan banyak menimbulkan berbagai macam persoalan, salah 

satunya persoalan yag dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana caranya 

meningkatkan kepuasan kerja yang baik dan memenuhi standar. Salah satu faktor 

yang tak boleh dilupakan oleh perusahaan adalah faktor sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia di dalam perusahaan pada merupakan suatu yang esensial 

untuk menjalankan roda perusahaan untuk mencapai tujuanya. Pada umumya 

kehidupan didalam perusahaan apapun bentuk dan sifatnya baik yang bergerak di 

bidang perdagangan maupun di bidang jasa, akan selalu berusaha mencapai 

tujuanya yang telah ditetapkan tujuanya secara efektif dan efisien. 

Mempunyai  pengalaman kerja karyawan akan dengan mudah memahami 

cara kerja serta penyesuaian dan kerjasama antar karyawan mudah terjalin, biaya 

penelitian dapat ditekan, dan secara psikologis akan tenang menghadapi masalah 

pekerjaan. Pada setiap perusahaan faktor tenaga kerja manusia merupakan bagian 

yang cukup penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Jadi bagaimanapun 

matangnya perencanaan yang telah dibuat atau pengoperasian peralatan yang 

canggih sekalipun tidak akan berhasil tanpa peran serta tenaga kerja manusia, 
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faktor tenaga kerja akan menjadi sangat penting dan tinggi apabila para pekerja 

mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Maka 

karyawan tersebut dapat dikatakan karyawan yang telah memiliki pengalaman 

kerja. Karyawan yang telah lama bekerja pada perusahaan tertentu telah 

mempunyai berbagai pengalaman yang berkaitan dengan bidangnya masing-

masing, dalam pelaksanaan kerja dan berusaha untuk memecahkan berbagai 

macam persoalan yang timbul.  

Tenaga kerja atau karyawan pada suatu perusahaan kurang termotivasi  

untuk meningkatkan produktivitasnya dikarenakan bermacam-macam sebab 

diantaranya kurang besarnya gaji, kurangnya pengalaman kerja bagi karyawan di 

perusahaan tersebut, kurang telitinya manajemen perusahaan dalam mengawasi 

pekerjaan karyawanya dan sebaliknya, sehingga mempengaruhi tingkat 

produktivitas kerja para karyawan. Gaji merupakan masalah yang menarik dan 

penting bagi perusahaan, karena gaji memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap pekerja. Sistem pengajian pada umumnya dipandang sebagai suatu alat 

untuk mendistribusikan gaji kepada karyawan, ini didasarkan pada lamanya 

bekerja atau dinas, tingkat pendidikanya (golongan berapa). Gaji merupakan 

penghargaan dari energi karyawan yang menginvestasikan sebagian jasa yang 

berwujud uang, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau 

bulan, maka hakekat gaji adalah suatu penghargaan dari energi karyawan yang 

dimanifasikan dalam bentuk uang. 
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Tinggi rendahnya gaji tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain 

biasanya ditentukan oleh UMR (upah minimum regional) daerah masing-masing 

dan setiap tahun UMR tersebut mengalami kenaikan ini adalah gaji pokoknya 

tetapi juga ada tambahanya karena adanya gaji lembur artinya kalau ada jam 

lembur disesuaikan dengan target produksi, kalau target sudah tercapai tidak ada 

jam lembur, tetapi kalau tidak mencukupi target diadakan jam lembur. Serta 

besarnya gaji lembur yang diterima karyawan adalah jumlah jam lembur 

dikalikan upah lembur per jam dan juga tunjangan jabatan ditentukan 

berdasarkan jabatan yang besarnya ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Hal ini 

adalah sistem pengajiannya, tetapi itu juga belum termasuk potongan yaitu 

potongan absensi dan ASTEK (asuransi tenaga kerja) dan itu besarnya ditentukan 

oleh perusahaan. Sehingga jumlah keseluruhan gaji ditentukan oleh: (gaji pokok 

ditambah tunjangan jabatan ditambah uang lembur) dikurangi ( ASTEK 

dikurangi potongan absensi) hasil diatas adalah jumlah gaji pokok yang akan 

diterima oleh karyawan ini adalah sistem penggajian yang ada dalam PT. Dan 

Liris bagian garment konveksi IV. 

Perusahaan yang siap berkompetisi harus memiliki manajemen yang 

efektif. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam manajemen yang efektif 

memerlukan dukungan karyawan yang cakap dan kompeten di bidangnya.Di sisi 

lain pembinaan para karyawan termasuk yang harus diutamakan sebagai aset 

utama perusahaan. Proses belajar harus menjadi budaya perusahaan sehingga 

keterampilan para karyawan dapat dipelihara, bahkan dapat ditingkatkan. 



4 
 

Berkerja pada suatu perusahan atau organisasi dengan memperoleh 

imbalan juga biasanya didasarkan keyakinan bahwa dengan berkerja pada 

perusahan atau organisasi itu seseorang akan dapat memuaskan berbagai 

kebutuhannya, tidak hanya dibidang material, seperti sandang, pangan, papan dan 

kebutuhan kebendaan lainya, akan tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya yang 

bersifat sosial,prestise, kebutuhan psikologis dan intelektual. 

Demikian juga kualitas dan kemampua kerjanya dapat tumbuh dan 

berkembang sehingga efisiensi dan efektivitas kerja akan tercapai dan diharapkan 

produktivitas kerjanya pun akan meningkat. Apabila setiap karyawan mampu 

bekerja secara produktif, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan juga 

akan meningkat dan pada akhirnya diharapkan taraf kehidupanya akan menjadi 

lebih baik. 

Produktivitas merupakan masalah yang menarik dan selalu ditingkatkan 

perusahaan manapun. Ini terbukti dari besarnya manfaat yang diperoleh baik oleh 

individu, masyarakat dan perusahaan. Bagi individu produktivitas kerja dapat 

dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yang memungkinkan timbulnya 

usaha peningkatan hasil kerja yang maksimal. Bagi masyarakat peningkatan 

produktivitas akan membawa pengaruh terhadap naiknya kesejahteraan hidup 

dan bagi perusahaan peningkatan produktivitas akan membawa tingkat 

pendapatan perusahaan yang semakin tinggi sehingga kelangsungan hidup 

perusahaan lebih terjamin.  
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Dengan adanya hal ini penulis ingin membuktikan benar tidaknya  

pengalaman kerja dan gaji akan berpengaruh pada perusahaan atau instansi 

dengan pembuatan skripsi yang berjudul :“PENGARUH PENGALAMAN 

KERJA DAN GAJI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PADA PT.DAN LIRIS (BAGIAN DIVISI GARMENT 

KONVEKSI IV) DI SUKOHARJO” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah 

yang akan diteliti dan dipecahkan dalam skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Apakah pengalaman kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja karyawan? 

2. Apakah gaji mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan? 

3. Dari kedua variabel pengalaman kerja dan gaji manakah yang pengaruhnya 

besar dalam produktivitas kerja karyawan? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah     

antara lain: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sistem tata cara penggajian 

dan masa kerja pada PT. Dan Liris Bagian Divisi Garment Konveksi IV. 
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2. Pengaruh pengalaman kerja dan gaji terhadap produktivitas kerja karyawan 

yang ditinjau dari aspek operasional yang meliputi tata cara sistem pengajian 

yang berlaku dan massa kerja karyawan di PT. Dan Liris Bagian Divisi 

GarmentKonveksi IV. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaji terhadap produktivitas kerja. 

3. Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan antara pengalaman kerja 

dan gaji terhadap produktivitas kerja karyawan. 

 

 E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, informasi dan bahan masukan kepada perusahaan. 

2. Bagi penulis 

a. Dapat mempunyai gambaran mengenai pengaruh pengalaman kerja dan 

gaji terhadap produktivitas di instansiatau perusahaan yang bersangkutan. 

b. Sebagai proses pembelajaran seberapa besar dampak dari pengalaman 

kerja dan gaji berpengaruh terhadap produktivitas kerja di instansi atau 

perusahaan terkait untuk saat ini dan di masa yang akan datang. 

 



7 
 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentanguraian teoritis dari hasil studi pustaka 

dan uraian ini akan digunakan sebagai dasar pengelolahan 

data yang diperoleh dari perusahaan dan diakhiri dengan  

batasan masalah yang menjadi pedoman bagi penulis untuk 

melakukan penelitian tersebut. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, subyek dan obyek 

penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis, validitas dan 

reliabilitas, populasi dan sampel, data yang dibutuhkan dan 

teknik analisis data. 

BAB  IV      PEMBAHASANDAN ANALISIS DATA 

Bab ini akan menguraikan tentang pembahasan tentang 

perusahaan hasil pengolahan dari data-data yang diperoleh, 



8 
 

analisis data dan pembahasannya serta menjawab 

permasalahan yang diajukan. 

Bab V      PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pengelolahan data, saran yang perlu diberikan pada pihak 

perusahaan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi. 

 

  DAFTAR PUSTAKA 

  LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




