
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang makin pesat sekarang ini menyebabkan 

persaingan pasar yang semakin ketat. Setiap perusahaan di tuntut untuk memiliki 

keunggulan bersaing di bidang contohnya kualitas produk, harga bahkan sumber daya 

manusia yang terlatih dan professional. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat 

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan cara menggerakan dan 

mengarahkan agar sumber daya manusia yang ada mampu bekerja dengan baik, 

sehingga tujuan yang ada dalam perusahaan dapat tercapai.   

 Produktivitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai 

alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karena semakin tinggi 

produktivitas kerja karyawan dalam suatu perusahaan, berarti laba perusahaan akan 

meningkat. Upaya peningkatan produktivitas kerja karyawan bisa dilakukan dengan 

memberikan motivasi, kompensasi, pelatihan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh 

karyawan saat bekerja.    

  Kurang optimalmnya tingkat produktivitas suatu perusahaan atau organisasi 

biasanya disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diterima karyawan. Disamping itu 

adanya ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterima dapat 

menimbulkan perilaku negatif karyawan terhadap perusahaan yang bisa dilihat dari 

menurunnya komitmen yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerjanya.  
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Pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki performens 

pekerja pada suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu 

perusahaan berinisiatif untuk mengadakan program pelatihan bagi karyawan, karena 

pelatihan membuat mereka lebih percaya diri sehingga menimbulkan rasa puas dalam 

bekerja serta mampu berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.      

Pengalaman kerja (senioritas) yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya 

bekerja seorang karyawan (Hasibuan, 2016:109). Pengalaman kerja sebagai 

pertimbangan promosi seseorang dalam perusahaan dan menjadi prioritas utama untuk 

penjenjangan karir karyawan. Dengan pengalaman seseorang dapat mengembangkan 

kemampuannya sehingga tetap betah bekerja pada perusahaan dengan harapan suatu 

waktu ia akan dipromosikan. Kelemahannya adalah seorang karyawan yang 

kemampuannya sangat terbatas, tetapi karena sudah lama bekerja tetap dipromosikan. 

Pengalaman yang didapat seseorang akan lebih cakap dan terampil serta mampu 

melaksanakan tugas pekerjaannya. Dengan latihan berulang-ulang akan meperkuat dan 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang. Bagi karyawan yang telah 

melalui proses penjenjangan secara sistematis dalam bekerja maka akan menambah 

pengalaman kerja, sehingga karyawan tersebut mampu menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapinya dalam proses bekerja. Kemampuan seseorang dapat diukur 

dari masa kerja dan tingkat pengetahuan serta keterampilan yang di milikinya. 

Komitmen organisasi merupakan suatu hal yang dapat membuat para karyawan 

bersedia berkorban demi kebaikan perusahaan. Masalah yang sedang atau akan 

dihadapi perusahaan juga merupakan masalah yang harus dipikirkan dan diselesaikan 

oleh para karyawan. Hal ini pun juga berlaku dengan kesuksesan dan kegagalan 
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organisasi juga merupakan kesuksesan dan kegagalan karyawan, hal ini menunjukkan 

apapun kondisi perusahaannya para karyawan akan terlibat (Ismail dan Abiddin, 2010). 

Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi pada suatu perusahaan akan 

memberikan seluruh tenaga, waktu, dan pikiran secara maksimal demi memajukan 

perusahaan dan karyawan akan mendukung penuh semua kegiatan yang akan 

dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, karyawan tersebut akan berusaha untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan perusahaan lebih baik dan juga produktivitasnya 

dalam bekerja akan meningkat dikarenakan karyawan merasa memiliki keterkaitan 

hubungan yang sangat erat sehingga mendukung semua kegiatan perusahaan 

(Halimsetiono, 2014).  

Salah satu fenomena yang muncul dewasa ini adalah adanya kebijakan 

pemberian kompensasi yang cenderung masih belum sepenuhnya sesuai dengan 

harapan karyawan sedangkan kompensasi itu sendiri adalah merupakan salah satu 

faktor untuk mendorong karyawan agar memiliki produktivitas kerja yang tinggi. 

Berdasarkan hasil observasi pelatihan karyawan memiliki kelemahanm diantaranya, 

materi yang kurang memenuhi kebutuhan karyawan. Sarana pelatihan juga harus 

ditingkatkan seperti fasilitaas kelas, yang belum memiliki pendingin ruangan secara 

keseluruhan. Masih terdapat karyawan dengan hadir tidak tepat waktu serta 

meninggalkan pekerjaan dengan berbagai macam alasan. Kondisi yang ada pada 

perusahaan pada saat ini terlihat bahwa ada beberapa karyawan senior dalam hal ini 

adalah mereka yang memiliki pengalaman kerja sudah lama dalam arti kata telah 

bekerja lebih dari 3 tahun memiliki produktivitas yang standar, tidak terlalu bagus dan 
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juga tidak terlalu buruk, hal ini dapat dipengaruhi karena posisi mereka pada saat ini 

sudah mapan. 

 

Tabel  1.1 

Fenomena Lapangan tentang Pengalaman Kerja ditinjau dari Masa Kerja Karyawan 

No Masa kerja Jumlah % 

1 < 5 tahun 71 29,83 

2 5-10 tahun 68 28,57 

3 11-15 tahun 54 22,69 

4 16-20 tahun 30 12,61 

5 > 20 tahun 15 6,30 

  238 100,00 

                     Sumber : Sari Warna Unit V Kudus, 2020. 

Tabel di atas fenomena lapangan pengalaman kerja yang ditinjau dari masa kerja 

karyawan menunjukkan sebagian besar karyawan didominasi oleh masa kerja kurang 

dari lima tahun sehingga diindikasikan bahwa karyawan dengan pengalaman kerja 

yang tinggi mempunyai perbandingan atau jumlah yang lebih sedikit. 

Permasalahan turunnya komitmen organisasi dapat diindikasikan dari tingkat 

absensi maupun tingkat ketidak hadiran sebagai berikut ini. 

Tabel 1.2 

     Data Ketidakhadiran Karyawan PT. Sari Warna Unit V Kudus 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

Izin Tanpa Izin 

Jumlah 

Karyawan 
% 

Jumlah 

Karyawan 
% 

2017 234 18 7,69% 4 1,70% 

2018 236 16 6,77% 6 2,54% 

2019 238 21 8,82% 8 3,36% 

          Sumber : PT. Sari Warna Unit V Kudus 2020. 

Komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu 

mengenal dan terikat pada organisasinya, namun kondisi tabel di atas masih terjadi 
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beberapa karyawan tidak hadir dalam pekerjaan tanpa memberikan izin, sehingga 

tindakan tersebut termasuk dalam kategori turunnya komitmen pada organisasinya. 

Penelitian ini terdapat research gap yaitu Septeria Noor Yuliannisa, dkk (2017) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap produktivitas karyawan. Berbeda dengan Netty Laura, Guno Susanto (2018) 

di penelitiannya menyatakan kompensasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap produktivitas karyawan melalui komitmen organisasi 

Susi Trisyanti, Heru Sri Wulan, Andi Tri Haryono (2018) menyatakan bahwa 

pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas karyawan. Andi 

Pettarani, dkk, (2017) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Devi Rosalia, Joes Dwiharto, Yufenti Oktafiah (2018) menyatakan bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Salju, 

Muhammad Lukman (2018) pengalaman kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

Netty Laura, Guno Susanto (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa  

komitmen organisasi mempunyai pengaruh positip dan signifikan terhadap 

produktivitas karyawan. Berbeda dengan Khoirun Niam, Heru Sri Wulan, Adji Saputra 

(2018) yang menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kompensasi, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap 
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Produktivitas Karyawan melalui Komitmen Organisasional sebagai Variabel 

Intervening Studi Kasus pada PT. Sari Warna Unit V Kudus. 

 

 

 

1.2. Ruang Lingkup 

1.2.1. Variabel eksogen penelitian ini terdiri dari kompensasi, pelatihan, 

pengalaman kerja  

1.2.2. Variabel endogen penelitian ini adalah komitmen organisasional dan 

produktivitas. 

1.2.3. Subjek penelitian adalah karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V 

Kudus 

1.2.4. Waktu penelitian dilakukan 3 bulan setelah judul disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian sebagai berikut ini. 

a. Kebijakan pemberian kompensasi yang cenderung masih belum sepenuhnya 

sesuai dengan harapan karyawan  

b. Materi yang kurang memenuhi kebutuhan karyawan. Sarana pelatihan juga 

harus ditingkatkan seperti fasilitaas kelas, yang belum memiliki pendingin 

ruangan secara keseluruhan.  

c. Beberapa karyawan senior dalam hal ini adalah mereka yang memiliki 

pengalaman kerja sudah lama dalam arti kata telah bekerja lebih dari 3 tahun 
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memiliki produktivitas yang standar, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu 

buruk, hal ini dapat dipengaruhi karena posisi mereka pada saat ini sudah 

mapan. 

d. Masih terdapat karyawan dengan hadir tidak tepat waktu serta meninggalkan 

pekerjaan dengan berbagai macam alasan. 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas maka muncul pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

2.1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasional 

karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

2.2. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasional 

karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

2.3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap komitmen organisasional 

karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

2.4. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap produktivitas 

karyawan karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

2.5. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap produktivitas  karyawan pada 

PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

2.6. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan pada PT. 

Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

2.7. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan 

pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan  masalah dan  pertanyaan penelitian maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

4.1. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasional 

karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

4.2. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasional 

karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

4.3. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap komitmen organisasional 

karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

4.4. Menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap produktivitas 

karyawan karyawan pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

4.5. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap produktivitas  karyawan pada 

PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

4.6. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan pada PT. 

Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

4.7. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan 

pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat : 
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1.5.1. Manfaat Teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dalam bidang kompensasi, pelatihan, pengalaman kerja 

terhadap komitmen organisasional dan produktivitas. 

1.5.2. Manfaat Praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap karyawan atau pimpinan PT. Sari Warna Asli Unit V 

Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


