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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu  organisasi yang terdiri dari sekumpulan 

orang dimana mereka saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan 

produksi. Secara teoritik, semakain baik keja sama dalam kelompok kerja, 

semakin tinggi produktifitas kelompok tersebut. Sehingga faktor sumber daya 

manusia didalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh terabaikan. Pandangan 

tersebut dipandang dari semakin kuatnya permintaan untuk memperhatikan 

aspek manusia, bukan hanya berfokus pada aspek teknologi dan aspek 

ekonomi.  

Manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan 

evektifitas organisasi. Suatu perusahaan yang digolongkan berhasil senantiasa 

mampu meningkatkan produktifitas karyawannya, tetapi ini tergantung pada 

karyawan tersebut apakah sudah bekerja secara efektif. Tugas perusahaan 

disini adalah bagaimana mendayagunakan sumber daya manusia yang ada. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis telah menentukan pilihannya 

melakukan penelitian pada PT. Batik Keris di Sukoharjo. Manusia memiliki 

keterbatasan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan pekerjaannya 

yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. Untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan 

tersebut, suatu perusahaan perlu melaksanakan pengawasan kerja. 

Pengamatan merupakan suatu proses untuk mengamati, meneliti, 

mengevaluasi dan jika perlu melakukan tindakan korektif agar 

pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan (Sukamto, 1993: 42). 

Selain faktor pengawasan, faktor lingkungan kerja yang memadai juga 

memegang peranan penting untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan dalam suatu perusahaan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 
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yang ada disekitar para pekerja dari dan dan mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1992: 183). 

Definisi produktivitas adalah merupakan sebuah konsep yang 

menggambarkan hubungan antara hasil produksi dengan sumber tenaga kerja 

yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil tersebut (Basu Swasta dan Ibnu 

Sukotjo, 1997: 281). 

Produktivitas pada PT. Batik Keris ini adalah dengan 

mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana operasional, 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja dan 

penempatan karyawan yang tepat pada pekerjaannya serta menciptakan 

kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Untuk meningkatkan 

efektifitas kinerja karyawan, maka perusahaan harus menjalankan usaha-

usaha perbaikan atau peningkatan efektifitas kerja karyawan yang dilakukan 

dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilannya serta melakukan 

pengawasan terhadap segala aktivitas kerja karyawan dan mampu 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat.  

Maka sesuai dengan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis 

mengambil skripsi dengan judul “PENGARUH PENDIDIKAN DAN 

PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PADA PT . BATIK KERIS  SUKOHARJO.” 

    

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan  

2. Diantara kedua faktor tersebut manakah yang memiliki faktor paling 

dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Batik Keris 

Sukoharjo? ” 
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C. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

” Penelitian ini hanya meneliti variabel pendidikan dan pengalaman kerja yang 

dimiliki para karyawan terhadap peningkatan produktivitas  di PT. Batik Keris 

Sukoharjo dan tidak meneliti tentang vriabel yang lainnya”. 

 
D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada dasarnya bertujuan  sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Batik Keris 

Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat 

produktifitas kerja karyawan pada PT. Batik Keris Sukoharjo. 

 
E. Manfaat Penelitian  

Manfaat  yang dapat diambil atau diperoleh dengan adanya penelitian 

ini adalah: 

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

masukan atau pertimbangan pimpinan perusahaan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman kerja 

dan produktifitas kerja karyawan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi dan wacana yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pendidikan dan 

pengalaman kerja terhadap peningkatan produktifitas kerja karyawan 

di suatu perusahaan. 
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F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini dibagi atas 5 bab pembahasan, meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang landasan teori yang ada hubungannya dengan rencana 

pemecahan masalah, yaitu : Pengertian dan arti penting manajemen 

produksi, pengertian pendidikan, Pengalaman kerja, dan pengertian 

produktivitas kerja, hubungan pendidikan, dan Pengalaman kerja 

dengan produktivitas serta teori-teori relevan lain yang mendukung 

dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi: kerangka pemikiran, hipotesis, data dan 

sumber data, definisi operasional dan metode analisa data. 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan PT. Batik 

Keris Sukoharjo, data yang diperoleh, analisa data dan pembahasan 

serta hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian dan 

saran-saran yang diperlukan oleh perusahaan yang mungkin berguna 

sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan-

kebijakan dimasa yang akan datang. 
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