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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga kerja pada sebuah organisasi 

mempunyai peranan yang sangat penting baik secara individu atau kelompok. Manusia 

sebagai salah satu aset perusahaan merupakan penggerak utama atas jalannya produksi 

dan jasa, oleh karena itu adanya mutu dan kuantitas sumber daya manusia yang 

memadai sangat diperlukan bagi suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

perusahaan harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi kerja pada karyawannya, 

karena karyawan yang terdapat dalam perusahaan tersebut mempunyai potensi yang 

cukup besar yang perlu dimanfaatkan dan dikembangkan semaksimal mungkin (Ayu 

Sulasari, 2017:52). 

Pengalaman kerja menunjukkan sejauh mana penguasaan seseorang terhadap 

bidang pekerjaan yang selama ini ditekuninya. Pada umumnya pengalaman kerja 

diukur dengan melihat seberapa lama waktu yang dihabiskan tenaga kerja pada suatu 

bidang pekerjaan tertentu. Karyawan yang mempunyai pengalaman yang lebih lama 

akan mempunyai keterampilan yang lebih tinggi, sehingga produktivitasnya pun lebih 

tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang baru memiliki sedikit pengalaman oleh 

(Sulaeman, 2014 : 97) 

Disiplin kerja adalah salah satu syarat untuk dapat membantu karyawan bekerja 

secara produktif yang akan membantu peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

Seseorang akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab 
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bila karyawan tersebut memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk mengusahakan selalu 

terbinanya sikap disiplin kerja yang tinggi, maka diperlukan peraturan dan hukuman 

dalam perusahaan tersebut. Kegiatan pendisiplinan yang dilaksanakan untuk 

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga 

penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. 

Semangat kerja dapat diartikan dengan keinginan dan kesungguhan seseorang 

mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai produktivitas 

yang maksimal (Hasibuan, 2016:94). Semangat kerja akan menunjukan sejauh mana 

pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan.  

Produktivitas merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh 

perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam 

kegiatanya perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas kerja dari waktu 

kewaktu, hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. 

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang-barang 

atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran 

efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan 

sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dengan satuan fisik, 

bentuk, dan nilai (Sutrisno, 2015: 99) 

Produktivitas  karyawan yang belum memiliki masa kerja atau pengalaman akan 

berbeda dengan produktivitas karyawan yang sudah memiliki masa kerja atau 

pengalaman kerja yang cukup banyak. Pengalaman kerja mencerminkan tingkat 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seorang karyawan dalam 
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bekerja yang dapat diukur dari masa kerja dan jenis pekerjaan yang pernah dikerjakan 

karyawan.  

Berdasarkan Tabel 1.1 dijelaskan bahwa absensi masih adanya karyawan yang 

bolos kerja dan sakit tanpa keterangan. Tabel 1 diatas dapat dijelaskan absensi yang 

tinggi dikarenakan berbagai sebab, hal tersebut dijelaskan pada tabel 1.1 sebagai 

berikut ini. 

Tabel 1.1 

Karakteristk Absensi Bulan Maret hingga Mei 2020 

No Tahun 

Prosentase 

Absensi (%) 

Maret April Mei 

1 Sakit tanpa keterangan 1,92 3,85 2,88 

2 Sakit keterangan dokter 5,77 6,73 4,81 

3 Bolos kerja 2,88 1,92 1,92 

Sumber : UD. Jati Berkah Manado, 2020. 

 

Tabel dia tas menunjukkan masih adanya karyawan dengan persentase sakit 

tanpa keterangan april 2020 mencapai 3,85%m hal ini mengindikasikan bahwa masih 

kurang semangatnya dalam bekerja. 

Research gap dalam penelitian antara lain Putu Nanda Widiartha (2018) 

menyatakan bahwa pengalaman kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan 

semangat kerja karyawan. Berbeda dengan hasil yang dikemukakan oleh Imam 

Rizkika (2017) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap 

semangat kerja karyawan.  

Ayu Sulasari (2018) menyatakan bahwa disiplin kerja dan kesejahteraan tidak 

punya pengaruh dominan terhadap semangat kerja. Namun Firna Amelia Mosa Basa, 

Abd. Kodir Djailani, M. Khoirul (2018) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap semangat kerja karyawan.  
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam laporan ini mengenai : 

1.2.1. Peneliti memfokuskan penelitian hanya pada dilaksanakan pada UD. Jati 

Berkah Menado. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu 

bagian produksi. 

1.2.2. Variabel endogen dibatasi semangat kerja dan produktivitas. 

1.2.3. Variabel eksogen dibatasi pada pengalaman kerja dan disiplin kerja 

1.2.4. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan setelah judul disetujui. 

 

1.3.  Perumusan Masalah  

Permasalahan penelitian masih adanya karyawan dengan fluktiatif absensi yang 

mengindikasi turunnya semangat kerja, karyawan dengan pengalaman kerja yang 

kurang seperti data masa kerja di bawah 1 tahun sebanyak 14 karyawan, sehingga akan  

menyebabkan hasil pekerjaan kurang maksimal, kurang maksimalnya disiplin kerja 

diindikasikan dari keterlambatan kehadiran serta kedisiplinan pemakaian peralatan 

kerja seperti masker dan sarung tangan. Berdasarkan uraian latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1.3.1. Bagaimanakah pengaruh pengalaman kerja terhadap semangat kerja? 

1.3.2. Bagaimanakah pengaruh disiplin terhadap semangat kerja? 

1.3.3. Bagaimanakah pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas 

karyawan? 

1.3.4. Bagaimanakah pengaruh disiplin terhadap produktivitas karyawan? 
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1.3.5. Bagaimanakah pengaruh semangat kerja terhadap produktivitas 

karyawan? 

 
 

1.4.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap semangat kerja. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh disiplin terhadap semangat kerja. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas 

karyawan. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh disiplin terhadap produktivitas karyawan. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh semangat kerja terhadap produktivitas karyawan. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan praktis, berikut 

uraiannya.  

1.5.1.    Manfaat Praktis  

Bagi Perusahaan Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan 

dalam meningkatkan semangat kerja dan menentukan kebijakan secara tepat guna 

mencapai produktivitas karyawan dengan peningkatan pengalaman kerja dan 

disiplin pada UD. Jati Berkah Menado.  
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1.5.2.  Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang 

berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan bagi peneliti 

yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.  


