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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan ekonomi di Indonesia banyak mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang ditandai dengan 

rendahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS. Keadaan ini akan menimbulkan 

ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus 

waspada dan peka terhadap kondisi bisnis yang dihadapi agar perusahaan tidak 

terancam gulung tikar. 

Mengingat semakin ketatnya persaingan dalam dunia kerja kondisi 

perekonomian yang tidak menguntungkan, memaksa para pengusaha untuk selalu 

berusaha mencari terobosan baru agar laba yang dihasilkan tetap maksimal sehingga 

dapat membantu dalam perkembangan usahanya. Secara umum tujuan perusahaan 

adalah untuk memperoleh laba yang maksimum, besar kecilnya laba yang dapat 

dicapai akan merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam mengelola 

perusahaannya secara terorganisir dan terarah agar mencapai laba maksimum 

sehingga dapat dikatakan manajemen yang sukses. 

Adalah menjadi suatu kenyataan yang tak dapat dielakkan lagi, bahwa 

manusia hidup harus bekerja, sebagai konsekuensi dari usaha pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, semakin bertambah 

pulalah jumlah dan jenis dari kebutuhan yang menuntut pemenuhannya. Sehingga 
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pada ini kebutuhan manusia modern mencapai tingkat kompleksitas yang tinggi. 

Dengan semakin berkembangnya jumlah dan jenis kebutuhan yang harus terpuaskan, 

maka kerja menjadi suatu “kebutuhan” tersendiri yang tak dapat terelakkan dari 

kehidupan manusia. Akan tetapi, kebutuhan apasajakah yang dapat terpuaskan 

melalui kerja. (Stranss dan Sayless diterjemahkan G.C Hadikusuma dan R. Hamzah, 

1986), menggolongkan kedalam tiga macam kebutuhan yang dapat terpuaskan 

melalui kerja. 

Pertama, kebutuhan fisik dan kemauan, kebutuhan ini berhubungan dengan 

fungsi jasmaniah, seperti rasa lapar, haus, tempat berteduh dan semacam itu 

disamping kebutuhan akan rasa aman dalam menikmati itu semua. 

Kedua, kebutuhan sosial, karena manusia tergantung satu sama lain ada 

beberapa kebutuhan yang dapat terpuaskan, hanya bila individu di tolong akan di 

akhiri oleh orang lain. 

Ketiga, kebutuhan ego, ini berhubungan dengan keinginan orang untuk 

mengejarkan sesuatu sendiri dan untuk kepuasan karena keberhasialan menyelesaikan 

sesuatu. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang industri saat ini, 

menimbulkan permasalahan yang kompleks terhadap perusahaan. Permasalahan yang 

kompleks tersebut tentu saja akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan target 

yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Tujuan didirikannya perusahaan adalah 

menghasilkan produk berupa barang dan jasa untuk kemudian didistribusikan kepada 
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masyarakat atau konsumen. Dari hasil penjualan inilah perusahaan akan mendapat 

keuntungan. 

Keuntungan yang maksimal adalah tujuan dari sebuah perusahaan didirikan. 

Keuntungan maksimal akan tercapai bila perusahaan mampu menjual sebagian besar 

produknya ke pasar. Oleh karena itu dalam mencapai hal tersebut perusahaan harus 

mampu bersaing dengan produk yang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. 

Suatu perusahaan akan mempunyai kemampuan untuk menciptakan produk 

yang lebih baik, bila perusahaan dapat memanfaatkan semua potensi dan sumber daya 

yang ada secara efektif dan efisien. Salah satu komponen yang penting dalam 

mencapai produktivitas yang tinggi adalah sumber daya manusia, dalam hal ini para 

karyawan. Karyawan merupakan ujung tombak perusahaan untuk mencapai tingkat 

produktivitas dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Keberhasilan seorang manajer dalam mengelola perusahaan untuk mencapai 

suatu tujuan memaksimumkan keuntungan perusahaan adalah tergantung berbagai 

faktor, antara lain mesin dan sumber daya manusia serta modal. Seorang manajer 

tidak dapat memperlakukan secara sewenang-wenang terhadap karyawannya, karena 

setiap karyawan mempunyai tujuan pribadi yang berbeda-beda, sehingga factor 

tenaga kerja harus mendapat perhatian secara khusus. Karena itu manajer harus 

menitik beratkan perhatiannya kepada faktor tenaga kerja tersebut. 

Dengan didukung sumber daya manusia profesional yang dimiliki, 

kemampuan dan ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya, maka 

produktivitas perusahaan akan tercapai. Kemampuan dan ketrampilan para karyawan 
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akan mempunyai pengaruh yang signifikan di dalam mencapai suatu hasil produksi, 

baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki 

oleh karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengalaman kerja 

dan tingkat kehadiran. 

Pengalaman yang cukup sesuai bidangnya akan memberikan pengaruh yang 

besar terhadap kinerja karyawan. Mereka akan lebih cepat mengenal dan beradaptasi 

terhadap bidang kerja yang diembannya. Hal ini akan sangat berbeda dengan para 

karyawan yang belum pernah merambah dunia perusahaan.    

Dalam hal ini peran manusia sangat penting dan merupakan unsur yang paling 

menentukan. Di sini sumber daya manusia bukan lagi dipandang sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tetapi sudah menjadi tujuan yang harus diciptakan. Sumber daya 

manusia harus ditingkatkan dan dikembangkan agar para karyawan percaya dan 

mampu memberikan kemampuanya untuk perusahaan. 

Untuk itu perusahaan diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas tenaga 

kerja yang ada, karena sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan faktor 

kunci keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang 

produktivitas dan kelangsungan hidup perusahaan. Faktor tenaga kerja akan tinggi 

nilainya apabila para pekerja mempunyai keterampilan dan keterampilan karyawan 

dapat dibentuk oleh pengalaman kerja di bidang tertentu.  

Di samping itu juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, latihan 

yang dijalani dan tingkat absensi yang terjadi, jika suatu perusahaan memiliki tingkat 
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absensi yang tinggi, maka kemungkinan untuk realisasi produksi akan sulit dicapai, 

karena menyangkut masuk tidaknya karyawan dalam bekerja di perusahaan, apabila 

tingkat absesi tinggi maka jumlag jam kerja karyawan juga menurun sedang apabila 

jam kerja karyawan menurun maka hasil produksi yang dihasilkan juga menurun. 

Keberhasilan perusahaan didukung oleh produktivitas tenaga kerja bagi perusahaan 

yang memiliki tenaga manusia, tingkat produktivitas yang tinggi dapat dicapai 

dengan banyak pekerja yang telah berpengalaman dan adanya penurunan absensi di 

kalangan pekerja. 

Mengingat pentingnya pengaruh faktor pengalaman kerja dan tingkat 

kehadiran dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja guna mencapai tujuan 

perusahaan. Maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : 

“PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN TINGKAT KEHADIRAN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN 

MEBEL ROTAN MULTINDO DI TRANGSAN SUKOHARJO”  

 

B.  Pembatasan Masalah  

Masalah yang berkaitan diatas sangatlah luas dan cukup kompleks sehingga 

tidak mungkin diteliti dalam kesempatan sekaligus. Untuk itu guna menghindari 

suatu kesalahpahaman sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akan 

mengakibatkan penyimpangan terhadap judul diatas, maka perlu pembatasan masalah 

sehingga permasalahan jelas dan kesalahan dapat dihindari. 
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Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pengalaman kerja, yang meliputi keahlian dan ketrampilan yang dimiliki 

karyawan dalam membuat kerajinan kursi yang terbuat dari rotan. 

2. Tingkat kehadiran, yang berdasarkan kedisiplinan karyawan dalam mentaati 

peraturan mengenai disiplin waktu di kantor selama bekerja. 

3. Produktivitas tenaga kerja, mengenai kualitas dan kuantitas hasil akhir produk 

kursi rotan yang telah jadi.  

4. Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi CV. 

Multindo di Trangsan Sukoharjo.    

 

C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peerumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh pengalaman kerja terhadap peningkatan produktivitas tenaga 

kerja pada CV. Multindo? 

2. Adakah pengaruh tingkat kehadiran terhadap peningkatan produktivitas tenaga 

kerja pada CV. Multindo? 

3. Adakah pengaruh pengalaman kerja dan tingkat kehadiran terhadap peningkatan 

produktivitas tenaga kerja pada CV. Multindo? 
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D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap peningkatan produktivitas 

tenaga kerja 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kehadiran terhadap peningkatan produktivitas 

tenaga kerja 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan tingkat kehadiran terhadap 

peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1.   Bagi Perusahaan  

Sebagai masukan bagi pimpinan perusahaan dalam usaha perekrutan tenaga kerja 

yang berpengalaman dan usaha penurunan tingkat absensi di kalangan tenaga 

kerja agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.  

2. Bagi Karyawan 

Sebagai bahan masukan pentingnya pengalaman kerja dan tingkat kehadiran 

dalam bekerja sehingga dapat bekerja secara optimal. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian berikutnya. 
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  F. Sistematika Skripsi 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang pengertian produktivitas tenaga kerja, faktor-

faktor produktivitas, pengukuran produktivitas, pengertian pengalaman 

kerja, pengertian tingkat kehadiran, faktor-faktor absensi. Pengaruh 

pengalaman kerja dan tingkat kehadiran terhadap produktivitas tenaga kerja. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraiakan tentang Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, 

Populasi, Sampel, Sampling, Variabel Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, lokasi 

perusahaan, struktur organisasi, pembahasan dari hasil penelitian yang 

berupa penjelasan teknik, pengumpulan data dan analisis data. 
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BAB V    PENUTUP 

Dalam bab ini disajikan kesimpulan  dan saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




