
 i 

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN PENGALAMAN 

KERJA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

PADA PERUSAHAAN KECAP UDANG PURWODADI 

 
 

SKRIPSI 
  

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Pendidikan Akuntansi  

 

 
 

 

Oleh : 

N U R   A I N I 
A 210 040 54 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi sekarang ini dimana persaingan di segala 

bidang semakin ketat, menuntut keterlibatan dan keseriusan semua komponen 

bangsa untuk bersama-sama membangun dan menata kehidupan masyarakat 

lebih baik. Organisasi atau perusahaan/industri sebagai salah satu pilar 

ekonomi Negara yang dituntut menunjukkan perannya dalam memberikan 

sumbangsih terhadap kemajuan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, sudah 

saatnya sebuah perusahaan atau industri diharapkan memiliki kinerja yang 

tinggi yang didukung oleh kemampuan dan ketrampilan sumber manusia yang 

handal untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. 

Menurut Heidjrachman (2000:125) “minat dan wewenang yang berasal 

dari karyawan yang bekerja tersebut akan sangat besar pengaruhnya terhadap 

tingkat produktivitas kerja karyawan yang bekerja diperusahaan itu”. 

Suatu perusahaan akan mempunyai kemampuan untuk menciptakan 

produk yang lebih baik, jika perusahaan dapat memanfaatkan semua potensi 

dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Salah satu komponen 

yang penting di dalam sebuah perusahaan untuk mencapai produktivitas yang 

tinggi adalah sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan. 

Peningkatan produktivitas kerja, selain membawa kemajuan dan 

keuntungan bagi perusahaan juga membawa keuntungan bagi tenaga kerja 



atau karyawan. Dengan adanya peningkatan produktivitas kerja, maka 

perusahaan tersebut akan semakin efisien dalam usahanya yang diwujudkan 

dengan bertambahnya keuntungan perusahaan. 

Dalam usaha peningkatan produktivitas kerja karyawan  memang tidak 

selalu dapat berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 

turut mempengaruhi dalam mencapai tujuan tersebut. Pihak perusahaan selalu 

menginginkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 

pengorbanan tertentu. Sedang dipihak pelaksana operasional perusahaan tidak 

selalu mempunyai kesamaan langkah dengan dengan perusahaan dimana ia 

bekerja, sebab karyawan sebagai manusia mempunyai keinginan-keinginan 

dan motivasi yang ber beda serta kondisi yang berbeda pula. 

Untuk itu pihak perusahaan harus berupaya memadukan antara 

kebutuhan karyawan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat 

menunjang produktivitas kerja. Menurut Ravianto (1990: 4) bahwa: 

“kesesuaian antara kebutuhan individu (pekerja) dengan kebutuhan 

perusahaan merupakan faktor yang penting untuk menunjang produktivitas 

kerja”.    

Dengan didukung sumber daya manusia profesional yang memiliki 

kemampuan dan ketrampilan memadai dalam melaksanakan tugasnya, maka 

produktivitas perusahaan akan tercapai. Kemampuan dan ketrampilan para 

karyawan akan mempunyai pengaruh yang signifikan didalam pencapaian 

suatu hasil produksi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemampuan dan 

ketrampilan yang dimiliki karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 



antara lain tingkat pendidikan, pendapatan, dan pengalaman kerja yang 

diperoleh karyawan. 

Faktor yang menentukan tingkat produktivitas adalah tingkat 

pendidikan seseorang.  Pendidikan sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut 

dibentuk dan membentuk masa depan manusia dengan sendirinya perlu 

menggugah rasa keprihatinan kita secara mendalam (Tillar, 1990:56). 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

seseorang hal ini disebabkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin luas pengetahuannya dan semakin tinggi daya 

analisisnya, sehingga pada akhirnya mampu memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Peningkatan pendidikan akan menimbulkan hasil kerja yang 

bermutu dan akan meningkatkan produktivitas kerja yang tercermin dalam 

tingkat penghasilan karyawan.  

Pendidikan diartikan sebagai pendidikan formal yang dicapai atau 

diperoleh di bangku sekolah. Pendidikan formal yang ditempuh merupakan 

modal yang amat penting karena dengan mudah mengembangkan diri dalam 

bidang kerjanya (Handoko, 1991: 23). Proses pendidikan formal yang 

umumnya telah dijalani oleh karyawan adalah lulus SD, SMP, SMA atau 

sederajatnya.  

Faktor lain yang menyebabkan tingkat produktivitas adalah 

pengalaman kerja. Pengalaman kerja dapat membantu tenaga kerja 

memperoleh arah diri dan belajar memecahkan masalah yang mereka hadapi 

dan sesuai dengan itu mendorong mereka dalam aktivitas untuk menciptakan 



situasi keharmonisan bekerja dengan lebih efisien dan efektif. (Siswanto, 

1993; 31) Selain itu pengalaman kerja adalah waktu yang digunakan oleh 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai 

dengan tugas yang dibebankan kepadanya. (Supono, 1996:28)  

Faktor yang tidak kalah pentingnya didalam mempengaruhi tingkat 

produktivitas kerja adalah pendapatan atau imbalan jasa yang diterima 

karyawan. Pendapatan atau imbalan jasa merupakan salah satu faktor yang 

menjadi penggerak dan motivasi para karyawan untuk lebih giat bekerja. 

Ketiga faktor tersebut, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat 

pendapatan secara signifikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja 

didalam sebuah perusahaan, disamping faktor-faktor lain seperti 

kepemimpinan, iklim kerja, lingkungan serta faktor eksternal. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, 

PENDAPATAN, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP 

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA 

PERUSAHAAN KECAP UDANG PURWODADI”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian 

ini yaitu:  



1. Pada penelitian ini dibatasi tingkat pendidikan formal karyawan bagian 

pengolahan pada perusahaan Kecap Udang Purwodadi. 

2. Pada penelitian ini dibatasi pendapatan karyawan bagian pengolahan pada 

perusahaan Kecap Udang Purwodadi, meliputi: pendapatan atau upah dari 

perusahaan dan upah tambahan. 

3. Pada penelitian ini dibatasi pengalaman kerja karyawan bagian pengolahan 

pada perusahaan Kecap Udang Purwodadi. 

4. Subyek penelitian dibatasi hanya karyawan bagian pengolahan pada 

perusahaan Kecap Udang Purwodadi.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

merumuskan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh antara tingkat pendidikan dengan produktivitas 

tenaga kerja pada Perusahaan Kecap Udang Purwodadi? 

2. Bagaimanakah pengaruh antara tingkat pendapatan terhadap produktivitas 

tenaga kerja pada Perusahaan Kecap Udang Purwodadi? 

3. Bagaimanakah pengaruh antara pengalaman kerja dengan produktivitas 

tenaga kerja pada Perusahaan Kecap Udang Purwodadi? 

4. Bagaimanakah pengaruh antar tingkat pendidikan, pendapatan, dan 

pengalaman kerja terhadap produktivitas tenaga kerja pada Perusahaan 

Kecap Udang Purwodadi? 

 



D. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan. 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat pendididkan, pendapatan, dan 

pengalaman kerja terhadap produktivitas tenaga kerja pada Perusahaan 

Kecap Udang Purwodadi. 

2. Untuk mengetahui variabel manakah diantara tingkat pendidikan, 

pendapatan, dan pengalaman kerja yang memberikan pengaruh dominan 

terhadap produktivitas tenaga kerja pada Perusahaan Kecap Udang 

Purwodadi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi 

perusahaan dalam bidang  ketenagakerjaan. 

2. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan 

atau keputusan yang dipandang perlu sebagai upaya meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

 

 

 



F.   Sistematika Penulisan  Skripsi 

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan 

dan pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstraksi. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang 

digunakan dalam pembahasan masalah. Teori-teori tersebut 

antara lain produktivitas kerja, faktor- faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja, pengukuran 

produktivitas kerja, tingkat pendidikan, pendidikan formal 

dan non formal, tujuan dan fungsi pendidikan, pengertian 

pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, 

sistem pemberian pendapatan, pengalaman kerja, kerangka 

pemikiran serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian, jenis 

penelitian, variabel penelitian,  populasi,  data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 



BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek 

penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




