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MOTTO 

 

 

“Hidup Adalah Seni Menggambar Tanpa Menghapus” 

John W. Gardner 

 

Saya mendapatkan banyak pelajaran yang berarti karna motto di atas saya artikan 

hidup itu harus memiliki arti. Kalau tidak memiliki arti mungkin kita akan 

sembarangan untuk mengambil langkah dalam menjalaninya, maka dari itu kita 

harus memikirkan baik-baik apa yang akan kita lakukan agar kita tidak menyesal 

di kemudian hari. Bagi saya motto itu sama dengan, 

 

“Hidup Itu Tak Seperti Mengetik Di Laptop, Dimana Ada 
Tombol UNDO Saat Kita Melakukan Kesalahan” 
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ABSTRAK 

PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. RAJA SUKSES 

PROPERTINDO CIREBON 

Oleh : 

PANJI SASONGKO NUGROHO 

NIM. 1521103696 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengalaman Kerja Dan 

Lingkungan Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Raja Sukses 

Propertindo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di 

PT. Raja Sukses Propertindo. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 50  

responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat diketahui hubungan  (X1) 

Pengalaman Kerja dan (X2) Lingkungan Kerja secara stimultan terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. Raja Sukses Propertindo adalah terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan. Untuk variabel  pengalaman kerja (X1) diperoleh r hitung yang 

sebesar 2,711 dan untuk variabel lingkungan kerja (X2) diperoleh r hitung yang 

sebesar 1,901.  Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 10,3% dan yang lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengalaman Kerja Dan Lingkungan 

Kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan di 

PT. Raja Sukses Propertindo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam melakukan aktivitasnya setiap perusahaan selalu  

berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

tersebut, sekaligus untuk mencapai efisiensi dan  produktivitas  yang  

tinggi. Semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi serta  

datangnya  era  pasar  bebas sekarang ini, dunia  bisnis  semakin  dipenuhi 

dengan  persaingan  yang cukup  ketat.  Salah satu faktor  yang  tidak  

boleh  dilupakan oleh perusahaan  adalah  sumber  daya  manusia. Faktor 

yang paling penting dan menentukan terhadap  keberhasilan  pencapaian  

tujuan adalah sumber daya manusia, yang meliputi pendidikan, 

kemampuan, pengalaman, kejujuran, loyalitas, dan kinerja.  

Di era persaingan usaha yang semakin ketat, kinerja karyawan 

dituntut untuk terus meningkat. Peningkatan kinerja karyawan akan 

membawa kemajuan bagi organisasi atau  perusahaan untuk dapat 

bertahan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan menjadi salah satu tantangan 

manajemen, karena untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

organisasi atau perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya 

manusia yang ada didalamnya. Sehingga setiap karyawan diharapkan 

memiliki tingkat  pengetahuan dan pengalaman kerja yang di perlukan 

perusahaan untuk dapat bersaing di era ini. Pengalaman kerja adalah 
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roses pembetukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu 

pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksaaan tugas 

kerja (Manulang, 1984 : 15), pengalaman pekerjaan ini dinyatakan 

dalam pekerjaan yang harus dilakukan dan lamanya melakukan 

pekerjaan itu. Karyawan adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan 

utama bagi setiap perusahaan. Mereka ini menjadi perencanaan, 

pelaksana dan pengendali yang selalu berperan aktif dan mewujudkan 

tujuan perusahaan. Karyawan ini menjadi pelaksana yang menunjang 

tercapainya tujuan, mempunyai tujuan, mempunyai pikiran, perasaan 

dan keinginan yang dapat mempengaruhi pikiran sikap-sikapnya 

terhadap pekerjaannya.  

Keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia. Dari pendapat tersebut diketahui 

bahwa manusia merupakan sumber daya yang sangat potensial dalam 

menentukan keberhasilan perusahaan, oleh karena itu harus diperhatikan 

agar kelancaran perusahaan tetap terpelihara dan semakin meningkat. 

Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dari hasil kerjanya, dalam 

kerangka profesionalisme kinerja yang baik adalah sebagaimana seorang 

pegawai mampu memperlihatkan perilaku kerja yang mengarah pada 

tercapainya maksud dan tujuan perusahaan, misalnya bagaimana caranya 

mengelola sumber daya manusia agar mengarah pada hasil kerja yang 

baik, karena manusia bisa menjadi pusat masalah bagi perusahaan ketika 

potensi mereka tidak dikembangkan secara optimal, sebaliknya manusia 
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bisa menjadi pusat keberhasilan bagi perusahaan manakala potensi 

mereka dikembangkan secara baik dan optimal. 

Secara internal, dalam pengelolaan dan pembenahan manajemen 

perusahaan, sumber daya manusia menempati posisi yang strategis. 

Walaupun didukung modal yang besar serta teknologi yang handal tanpa 

didukung oleh sumber daya manusia yang mampu untuk 

menjalankannya maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Tujuan 

mendirikan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang 

optimal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam 

perkembangan perusahaan diharapkan mengalami kemajuan, harapan 

yang cerah dikemudian hari merupakan salah satu dasar untuk 

mengambil tindakan-tindakan yang dianggap diperlukan pada saat 

sekarang. Namun dalam hal ini perusahaan memelihara dan 

mengembangkan perusahaan yang sudah didirikan merupakan suatu 

penerapan yang jauh lebih berat karena akan menyangkut berbagai 

macam masalah yang lebih banyak dan silih berganti. Jadi meskipun 

suatu perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi 

tinggi tetap manusia sebagai motor penggerak, dalam hal ini adalah para 

tenaga kerja atau karyawan, tanpa sumber daya manusia dan 

pengalaman kerja pada karyawan perusahaan tidak akan berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

Selain itu dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi sumber 

daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu modal dan 

memegang suatu peran penting alam mencapai tujuan perusahaan. Oleh 
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karena itu perusahaan perlu mengolah sumber daya manusia sebaik 

mungkin. Sebab kunci kesuksesan suatu perusahaan bukan hanya pada 

keunggulan teknologi dan tersedianya modal tapi manusia atau tenaga 

kerja merupakan faktor terpenting bagi kemajuan perusahaan.  

Lingkungan kerja merupakan tempat dimana para karyawan 

tersebut bekerja. Lingkungan kerja bagi para karyawan akan mempunyai 

pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya operasi perusahaan. 

Lingkungan kerja akan mempengaruhi para karyawan sehingga 

langsung maupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi 

produktifitas perusahaan. Lingkungan kerja yang baik dan memuaskan 

para karyawan tentu akan meningkatkan kinerja dari para karyawan. 

Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak baik akan menurunkan kinerja 

para karyawan dan secara tidak langsung juga menurunkan produktifitas 

perusahaan.   

Lingkungan kerja mempunyai kontribusi yang cukup besar 

dalam peningkatan kinerja. Lingkungan kerja mengarah kepada 

beberapa aspek diantaranya manajemen, struktur organisasi, dan 

deskripsi kerja, kebebasan, lingkungan fisik yang memuaskan, seperti 

tersedianya tempat ibadah, ruangan yang cukup nyaman untuk bekerja, 

ventilasi yang baik, keamanan, jam kerja yang sesuai dan tugas-tugas 

yang bermakna. Kondisi lingkungan dalam variasi-variasi yang relative 

sederhana dalam suhu, kebisingan, penerangan, atau mutu daerah dapat 

mendorong efek-efek yang berarti terhadap sikap dan kinerja karyawan. 

Selain itu rancangan yang memperhatikan jumlah ruang kerja, 
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pengaturan atau tata letaknya dan tingkat kekuasaan pribadi yang 

diberikan, mempengaruhi kinerja dan tingkat kepuasan pegawai. 

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai seorang 

karyawan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

karyawan selama periode tertentu (Simanjuntak dan Calam, 2015). 

Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 

Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif 

untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuanya. Kinerja 

perusahaan merupakan factor yang sangat penting dalam meningkatkan 

daya saing perusahaan. Hanya perusahaan yang memiliki daya saing 

tinggi yang akan tetap eksis dalam era kompetitif ini. Perusahaan harus 

dapat mengelola semua potensi yang ada baik itu internal maupun 

eksternal. Perubahan ini terjadi di lingkungan perusahaan, baik internal 

maupun eksternal akan membawa konsekuensi logis kepada perubahan 

sumber daya manusia pengelola perusahaan. Oleh karena itu diperlukan 

suatu konsep dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang 

ditujukan agar kinerja maksimal karyawan dalam sebuah organisasi 
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dapat dicapai dengan baik sehingga dapat menjaga kelangsungan 

kehidupan organisasi dimasa mendatang.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 

untuk megambil judul penelitian “Pengaruh Pengalaman Kerja Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Raja 

Sukses Propertido Cirebon” 

 

1.2. Alasan Pemilian Judul 

Alasan pemilihan judul penelitian ini adalah : 

A. Alasan Objektif 

Pertumbuhan sumber daya manusia yang semakin besar 

jumlahnya, menuntut setiap perusahaan harus pandai memilih 

dan menempatkan karyawan di bidang yang tepat dan sesui. 

Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja 

karyawan di suatu perusahaan, contohnya adalah pengalaman 

kerja dan lingkungan, yang terkadang perusahaan tidak begitu 

memperhatikan faktor tersebut dengan teliti. 

B. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai pengalaman 

kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. 

b. Sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai 

teori manajemen sumber daya manusia sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh 
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Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. Raja Sukses Propertindo. 

c. Lokasi penilitian merupakan tempat bekerja dari salah satu 

keluarga penulis dan sekaligus kota kampong halaman 

penulis. 

 

1.3. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau 

menafsirkan maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul 

sebagai berikut: 

1. Pengalaman Kerja 

Pengalaman Kerja adalah proses pembentukan 

pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan 

karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas 

pekerjaan (Manulang, 1984 : 15).  

2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1992:25). Selanjutnya 

menurut Sedarmayati (2001:1) lingkungan kerja merupakan 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok. 
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3. Kinerja Karyawan 

Merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan (Veizal Rivai (2004: 309) 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, 

maka dikemukakan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Variabel yang akan diuji adalah pengalaman kerja, lingkungan 

kerja dan kinerja karyawan.  

a) Pengalaman kerja setiap orang pasti berbeda-beda 

diukur dari berapa lama mereka bekerja, disini peneliti 

memberi batasan penelitian untuk karyawan yang 

mempunyai pengalaman kerja diatas 1 tahun. Dengan 

batasan tersebut diharapkan karyawan memiliki 

pengetahuan atau keterampilan untuk menguasai  

pekerjaan yang di berikan perusahaan. 

b) Lingkungan kerja meneliti tentang keadaan tempat kerja 

karyawan, hubungan antar karyawan, dan alat perkakas 

ataupu bahan yang dihadapi selama bekerja. 

2. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja dan lingkugan kerja 

terhadap kinerja karyawan penelitian ini dilakukan di PT. Raja 

Sukses Propertindo. 
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1.5. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Raja Sukses Propertindo? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Raja Sukses Propertindo? 

3. Bagaimana  pengaruh pengalaman kerja dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Raja Sukses Propertindo? 

 

1.6. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Raja Sukses Propertindo. 

2. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Raja Sukses Propertindo. 

3. Untuk menguji pengaruh pengalaman dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Raja Sukses Propertindo. 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk menambah teori-teori yang telah ada sehubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

b) Sebagai bahan untuk menambah wacana pustaka, baik 

ditingkat fakultas maupun universitas. 

c) Sebagai salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam usaha 

meningkatkan kinerja  karyawan. 

b) Memberikan gambaran tentang pengaruh pengalaman dan 

lingkungan terhadap kinerja karyawan. 

c) Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. RAJA 

SUKSES PROPERTINDO, sehingga dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai sasaran dan fungsi organisasi 

yang efektif dan memeberikan masukan bagi pengembangan 

kerja karyawan. 
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d) Memberikan hasil uji pengaruh pengalaman dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Raja Sukses 

Propertindo. 

 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, 

maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, 

yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, manfaat penelitian, hipotesis dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari kinerja, 

kepemimpinan dan kompensasi. Selain itu juga menjelaskan 

mengenai kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, analisis 

data dan pembahasan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dari serangkaian 

pembahasan, simpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan 

pada perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab – bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja secara stimultan berpengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan di PT. Raja Sukses Propertindo Cirebon. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai dari fhitung sebesar 2,711 yang lebih 

besar dari ftabel sebesar 3,20 dan tingklat signiufikansi sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini 

menjelaskan bahwa variabel Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di PT. Raja 

Sukses Propertindo Cirebon. Pada tabel 4.16 koefisien determinasi, 

nilai R squere pada penelitian ini adalah 0,103 atau 10,3% yang artinya 

kinerja karyawan di PT. Raja Sukses Propertindo Cirebon hanya dapat 

dijelaskan oleh variabel Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja 

sebesar 10,3%. 

2. Pengalaman Kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. 

Raja Sukses Propertindo, hal ini ditunjukan dengan thitumg sebesar 1,233 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 

probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa variabel 
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Pengalaman Kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan di PT. Raja Sukses Propertindo. 

3. Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. 

Raja Sukses Propertindo, hal ini ditunjukan dengan thitumg sebesar 1,901 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 

probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. Raja Sukses Propertindo. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagi berikut : 

1. Pengalaman kerja menjadi modal utama seseorang untuk terjun ke 

dalam suatu bidang pekerjaan, demi melaksanakan pengadaan tenaga 

kerja perlu diperhitungkan dan ditentukan dahulu kualitas ataupun 

mutu tenaga kerja yang dibutuhkanoleh perusahaan. 

2. Perusahaan sudah sepatutnya mencari dan mempertahankan karyawan 

yang berpengalaman agar memberikan kinerja yang lebih efisien dan 

tidak mengulur waktu untuk melakukan uji training terlalu lama bagi 

karyawan baru. 

3. Dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman kerja 

maka semakin tinggi pula daya tanggap dalam pekerjaan sehingga 

membuat perusahaan untuk mempertahankan karyawan tersebut. 
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4. Karyawan yang telah memiliki pengalaman kerja cukup harus 

memberikan bimbingan dan masukan kepada karyawan yang belum 

berpengalaman, sehingga mempermudah karyawan tersebut dalam 

bekerja. 

5. Dalam proses perekrutan atau penerimaan tenaga kerja sebaiknya 

pimpinan perusahaan memperhatikan pengalaman kerja dari calon 

tenagakerja. 

6. Kebersihan disetiap ruangan terutama pada toilet lebih diperhatikan, 

karena terkadang tempat sampah di dalam toilet sudah menumpuk. 

Sebaiknya sampah tersebut harus segera dibersihkan pada setiap waktu 

tertentu. 

7. Dengan adanya musik dan volume yang cukup seperti musik-musik 

klasik dan pop akustik dapat membantu menjernihkan pola pikir 

karyawan. 

8. Kurang meratanya fasilitas, sarana dan prasarana di tempat kerja dapat 

menjadi pekerjaan rumah sebuah perusahaan agar tingkat kenyamanan 

karyawan juga terpenuhi. 
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