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ABSTRAK 

EVIKA MURYA SAWITRI, NIM 1521103748, Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “PENGARUH MOTIVASI DAN 

PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KOPERASI BATUR 

JAYA CEPER” 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh motivasi terhadap 

peningkatan kerja karyawan pada Koperasi Batur Jaya Ceper, (2) Pengaruh pengalaman kerja 

terhadap peningkatan kerja karyawan pada Koperasi Batur Jaya Ceper, (3) Pengaruh motivasi 

dan pengalaman kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan pada Koperasi Batur Jaya Ceper. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode untuk 

mengumpulkan data dengan kuesioner dan interview. Variabel dalam penelitian ini adalah 

motivasi (X1), pengalaman kerja (X2) dan kinerja karyawan (Y). Teknik analisis data dengan 

analisis korelasi Product Moment. 

Dari hasil analisis pembuktian hipotesis dengan uji t diperoleh hasil perhitungan uji t 

untuk X1, thitung  >  ttabel  yaitu 2,443 > 1,669. Sedangkan nilai t hitung untuk X2, thitung > ttabel  yaitu 

3,757 > 0,000 dengan persamaan regresi Y = ao + a1X1 + a2X2 maka didapat Y = 10,204 + 

0,340X1 + 0,402X2 dan uji signifikasi ialah Fhitung > Ftabel  maka 13,287 > 3,15 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama yang signifikan antara motivasi dan 

pengalaman kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan Koperasi Batur Jaya Ceper. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengembangan SDM baik yang bekerja di sektor publik maupun sektor 

swasta, perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Strategi untuk 

mengembangkan SDM yang dikenal dengan manajemen organisasi, harus 

fleksibel dalam menerima gagasan-gagasan baru meskipun saat ini kurang 

sesuai dan dapat melakukan beberapa reformasi secara fundamental terhadap 

praktik dan kebijakan konfensional. Kemampuan karyawan baru yang digabung 

dengan program pengenalan dan pelatihan karyawan tertentu, belum 

sepenuhnya menjadikan hilangnya kesenjangan antara kemampuan kerja dan 

tuntutan tugas yang bermuara pada peningkatan produktivitas kerja 

organisasi/perusahaan sebagai keseluruhan. (Kadarisman, 2012) 

Motivasi dan pengalaman kerja yang baik dapat juga menunjang 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebab melalui 

adanya dua faktor tersebut akan menciptakan tingkat produktivitas kerja yang 

tinggi sehingga menunjang keberhasilan perusahaan. Sebaliknya jika tingkat 

produktivitas kerja menurun akan menghambat perusahaan tersebut dalam 

mencapai tujuannya. 

Oleh karena itu pekembangan mutu Sumber Daya Manusia semakin 

penting keberadaanya. Hal ini mengingatkan bahwa perusahaan yang 

mengerjakan Sumber Daya Manusia, menginginkan suatu hasil dan manfaat 

1 
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yang baik dan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi 

dalam perusahaan. 

Kinerja sangat penting bagi berhasil atau tidaknya tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Pentingnya kinerja bagi pegawai adalah untuk 

melakukan perbaikan secara terus menerus bagi perusahaan, peningkatan mutu 

hasil kerja oleh perusahaan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di 

dalam perusahaan dapat dilakukan dengan memberikan hak-haknya sebagai 

pegawai. Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. 

Kinerja pegawai yang tinggi sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kinerja yang tinggi akan berusaha 

sebaik mungkin untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. Sebaliknya dengan kinerja yang 

rendah akan mudah menyerah terhadap keadaan bila mendapatkan kesulitan 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehingga akan sulit untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

Dalam meningkatkan kinerja pegawai, Payaman (2005) menyatakan ada 

tiga faktor penentu kinerja yaitu : faktor kompensasi individu yang melingkupi 

kebugaran fisik, latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman 

kerja,faktor dukungan organisasi yang melingkupi sistem kerja,  keharmonisan 

hubungan industrial, sistem pengumpulan dan jaminan sosial, dan faktor 

dukungan manajemen yang melingkupi iklim dan suasana kerja yang kondusif, 

motivasi dan etos kerja. Sedangkan menurut Grifin dalam Sule dan Saefullah 
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(2005) kinerja terbaik ditentukan oleh tiga faktor, yaitu motivasi,kemampuan 

dan lingkungan pekerjaan. 

Berdasarkan uraian diatas, menjelaskan bahwa motivasi dan 

prngalaman kerja berhubungan dengan tingkat produktivitas kerja karyawan, 

maka penulis tertarik untuk melakukan pebelitian mengambil judul: “Pengaruh 

Motivasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja 

Karyawan Koperasi Batur Jaya Ceper”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitin judul yang penulis ambil adalah : 

1. Alasan Objektif 

a. Ingin menganalisis : pengaruh motivasi dan pengalaman kerja 

terhadap peningkatan kinerja karyawan. 

b. Penulis ingin tahu fasilitas-fasilitas apa saja yang didapatkan 

tenaga kerja di perusahaan. 

c. Penulis ingin tahu tentang manaemen sumber daya manusia 

2. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis 

b. Penelitian agar menghemat waktu, tenaga dan biaya serta 

dengan mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian, karena obyek yang dijadikan peneliti dekat dengan 

domisili peneliti. 
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C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut :  

1. Motivasi  

Motivasi adalah menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya, atau suatu 

keadaan yang komplek dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk 

bergerak kearah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari 

(Makmum, 2003). 

2. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta 

keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari 

masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang 

dimilikinya. 

3. Kinerja  

Arti kinerja Sebenarnya berasal dari kata-kata job performance dan 

disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, 

maka dikemukakan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut : 
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1. Dalam hal motivasi, penulis membatasi mengenai berbagai macam 

dorongan kerja yang timbul baik dari dalam maupun dari luar 

seseorang untuk berperilaku dalam mancapai tujuan. 

2. Pengalaman kerja dibatasi tentang keahlian dan ketrampilan kerja 

karyawan selama bekerja dalam perusahaan tersebut. 

3. Masalah kinerja karyawan yang berhubungan dengan motvasi dan 

penglaman kerja. Sehingga masalah yang diteliti hanya sekitar 

pengaruh motivasi, pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di 

departemen produksi suatu perusahaan. 

 

E. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

KOPERASI BATUR JAYA CEPER ? 

2. Bagimanakah pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja 

karyawan KOPERASI BATUR JAYA CEPER ? 

3. Bagimanakah pengaruh motivasi dan pengalaman kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan KOPERASI BATUR 

JAYA CEPER ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk  

mengetahui: 
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1. Untuk menguji bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan KOPERASI BATUR JAYA CEPER. 

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh Pengalaman Kerja terhadap 

kinerja karyawan KOPERASI BATUR JAYA CEPER. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi dan prngalaman kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan KOPERASI BATUR 

JAYA CEPER. 

 

G. 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 gambaran tentang pengaruh motivasi dan pengalaman 

kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan KOPERASI 

BATUR JAYA CEPER. 

b. Sebagai bahan masukan bagi karyawan dalam usaha 

meningkatkan kinerja. 
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c. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi dan 

pengalaman kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan 

KOPERASI BATUR JAYA CEPER, sehingga dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai sasaran dan fungsi organisasi yang 

efektif. 

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judulpembatasan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran,hipotesis, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang manajemen sumber daya manusia, 

motivasi, pengalaman kerja, dan kinerja karyawan. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi variabel penelitian, lokasi penelitin, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian yang 

dilengkapi table. Bagian pembahasan memaparkan hasil 
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pengolahan data, mengintreprestasikan penemuan secara 

logis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan hasil penelitian dan saran-saran 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh motivasi dan 

pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan Koperasi Batur Jaya Ceper 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

Y = 10,204 + 0,340X1 + 0,402X2 + e. Menunjukkan bahwa Konstanta 

sebesar 10,204 berarti apabila tanpa ada variabel X1 dan X2 akan terjadi 

peningkatan kinerja karyawan sebesar satuan 10,204 kinerja. 

2. Koefisien regresi variabel Motivasi (X1) sebesar 0,340 berarti bahwa 

jika terjadi peningkatan variabel motivasi (X1) sebesar satu satuan 

dengan asumsi variabel lain nol, maka besarnya kinerja karyawan (Y) 

akan naik sebesar 0,340 satuan. 

3. Koefisien regresi variabel Pengalaman kerja  (X2) sebesar 0,402 berarti 

bahwa jika terjadi peningkatan variabel lain nol, maka besarnya kinerja 

karyawan (Y) akan naik sebesar 0,402 satuan. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai 

Fhitung  13,287  lebih besar dari Ftabel (3,15) dengan nilai signifikan 0,000 

< 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama yaitu 

motivasi dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Koperasi Batur Jaya Ceper.  

5. Hasil analisis uji t untuk variabel Motivasi memiliki nilai thitung  2,443 

yang lebih besar dari ttabel (1,669) dengan signifikan 0,017 yang lebih 

besar dari 0,05. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada 

pengaruh antara Motivasi terhadap Kinerja karyawan Koperasi Batur 

Jaya Ceper. Sedangkan untuk variabel Pengalaman kerja nilai thitung 

3,757 yang lebih yang lebih besar dari pada ttabel dengan signifikan 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

yang artinya terdapat pengaruh antara Pengalaman kerja terhadap 

Kinerja karyawan Koperasi Batur Jaya Ceper. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi masukan 

sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan dimasa yang akan 

datang dan sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hal apa 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan yaitu : 

1. Variabel motivasi yang diterima karyawan sudah sesuai dan secara 

signifikan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Pengalaman kerja karyawan sudah sesuai dan secara signifikan dapat 

meningkatkankinerja karyawan. 

3. Dari hasil analisis tersebut pengalaman kerja mempunyai nilai penaruh 

lebih dominan dibandingkan motivasi kerja sehingga apabila 

perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan 

memperhatikan pengalaman kerja karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan, pemberian lembur yang rutin kepada karyawan 

yang sesuai dengan harapan karyawan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Sebab bila karyawan merasa kebutuhannya telah 

terpenuhi akan mempengaruhi kinerja karyawan.  
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