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MOTTO

I’ve done my best, Let Allah do the rest.

Pray and God will lead the way.

Be good to people for no reason.

Believe in yourself and you will be unstoppable.

Keep moving forward.
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ABSTRAK

CYTTA PETESKIA MAHARDIKA, 1321103502, Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “PENGARUH
MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN
KINERJA KARYAWAN CV. SUMBER KAMULYAN DI KLATEN”

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh motivasi
terhadap peningkatan kerja karyawan pada CV. Sumber Kamulyan di Klaten, (2)
Pengaruh pengalaman kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan pada CV.
Sumber Kamulyan di Klaten, (3) Pengaruh motivasi dan pengalaman kerja terhadap
peningkatan kinerja karyawan pada CV. Sumber Kamulyan di Klaten.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode
untuk mengumpulkan data dengan observasi, interview, kuesioner. 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 3,866 > 2,032. Sedangkan nilai t hitung
untuk X2, thitung > ttabel yaitu 2,688 > 2,032 dengan persamaan regresi
Y= ao+a1X1+a2X2 maka didapat Y= 11,783+0,407X1+0330X2 dan uji signifikasi
ialah Fhitung>Ftabel maka 37,881 > 3,288 sehingga dapat disimpulkan bahwa
hipotesa diterima atau terbukti bahwa ada pegaruh positif secara komperhensif
maupun parsial yang signifikan antara motivasi dan pengalaman kerja terhadap
peningkatam kinerja karyawan CV. Sumber Kamulyan di Klaten. Dan variabel
motivasi yang paling dominan berpengaruh.

Kata kunci: motivasi, pengalaman kerja, kinerja

ABSTRACT

In this essay aims to determine (1) Influence of motivation to increase
employee work on CV. Sumber Kamulyan in Klaten. (2) Effect of work experience on
employee performance improvement on CV. Sumber Kamulyan in Klaten. (3) The
influence of motivation and work experience on improving employee performance on
CV. Sumber Kamulyan in Klaten.

The method used in this research is survey method. Method for collecting data
by observation, interview, questionnaire.The variables in this study are motivation
(X1), work experience (X2) and employee performance (Y). Data analysis techniques
with Product Moment correlation analysis.

From result of hypothesis proof analysis with t test is obtained result of t test
for X1, tcount > ttable that is 3,866 > 2,032.While the value of t arithmetic for X2, tcount >
ttable is 2.688 > 2.032 with the regression equation Y= ao+a1X1+a2X2 then obtained Y=
11,783+0,407X1+0330X2 and test significance is Fcount >Ftable then 37,881> 3,288 so it
can be concluded that hypothesis Accepted or proved that there is a positive influence
in a comprehensive or partial significant between the motivation and work experience
on employee performance improvement CV. Sumber Kamulyan in Klaten. And the
most dominant motivational variables influence.

Keywords: motivation, work experience, performance
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu sistem operasi perusahaan, potensi Sumber Daya Manusia

pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yang

paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan

perlu mengelola Sumber Daya Manusia sebaik mungkin. Sebab kunci sukses

suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana

saja. Tapi faktor manusia merupakan faktor yang terpenting pula. (J. Ravianto,

1986)

Melalui perencanaan Sumber Daya Manusia yang matang, produktivitas

kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Hal ini dapat

diwujudkan melalui adanya penyesuaian. Seperti peningkatan motivasi dan

pengalaman kerja yang baik. Sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan

sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi.

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.
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Oleh karena itu perkembangan mutu Sumber Daya Manusia semakin

penting keberadaannya. Hal ini mengingat bahwa perusahaan yang

mempekerjakan Sumber Daya Manusia, menginginkan suatu hasil dan manfaat

yang baik dan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam

perusahaan.

Motivasi dan pengalaman kerja merupakan hal yang berperan penting

dalam meningkatkan suatu efektivitas kerja. Karena orang yang mempunyai

motivasi dan pengalaman kerja yang tinggi akan berusaha dengan sekuat tenaga

supaya pekerjaanya dapat berhasil dengan sebaik-baiknya, akan membentuk

suatu peningkatan produktivitas kerja. (Moekijat,1999)

Setiap perusahaan selalu menginginkan produktivitas dari setiap

karyawannya meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus

memberikan motivasi yang baik kepada seluruh karyawannya agar dapat

mencapai prestasi kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan ditambah suatu

pengalaman kerja yang dimiliki oleh para karyawanya, akan memberikan suatu

hubungan yang besar dalam upaya mencapai tingkat produktivitas.

Dalam melakukan usaha meningkatkan produktivitas kerja ini, CV. Sumber

Kamulyan telah menetapkan beberapa upaya yang bertujuan untuk memotivasi

kerja para karyawannya. Adapun upaya tersebut dengan memberikan beberapa

fasilitas-fasilitas kerja yang sangat menunjang dalam meningkatkan produktivitas

kepada seluruh karyawanya.

Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi jaminan makan, tempat ibadah,

tunjangan hari raya, asuransi, gaji, bonus, upah lembur dan sebagainya. Semua
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itu diberikan oleh perusahaan, agar seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya

benar-benar terjamin sekaligus dapat menciptakan suatu motivasi yang baik guna

mencapai tingkat produktivitas.

Tingkat pendidikan dan pengalaman kerjapun diutamakan. Khususnya

untuk bagian pembukuan atau kantor, minimal berbatas pendidikan SLTA.

Sedang bagian produksi minimal berpendidikan SMP. Namun dalam proses

perekrutan karyawan, perusahaan lebih mengutamakan calon karyawan yang

sudah mempunyai pengalaman kerja dari perusahaan yang sejenis. Ini semua

diharapkan bisa menciptakan semangat kerja sekaligus prestasi kerja yang tinggi

dalam menggapai perwujudan tingkat produktivitas yang baik, seperti yang

diharapkan perusahaan.

Berdasar uraian diatas, menjelaskan bahwa motivasi dan pengalaman kerja

berhubungan dengan tingkat produktivitas kerja karyawan, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian mengambil judul: “Pengaruh Motivasi dan

Pengalaman Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan CV. Sumber

Kamulyan di Klaten“.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Alasan Objektif

a. Ingin menganalis: pengaruh motivasi dan pengalaman kerja terhadap

peningkatan kinerja karyawan.

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

kerja di perusahaan.
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c. Penulis ingin tahu tentang manajemen sumber daya manusia.

C. Penegasan Judul

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka perlu diberi

penegasan judul sebagai berikut :

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

keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk

bergerak kearah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari

(Makmun, 2003).

2. Pengalaman kerja adalah modal utama seseorang untuk terjun ke dalam

suatu bidang pekerjaan. Pengalaman kerja seseorang harus kadang lebih

dihargai daripada pendidikan yang tinggi (Siswanto, 1987).

3. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing, dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan

moral maupun etika (Prawirosentono (1999:2).

D. Batasan Masalah

1. Dalam hal motivasi, penulis membatasi mengenai berbagai macam

dorongan kerja yang timbul baik dari dalam maupun dari luar seseorang

untuk berperilaku dalam mencapai tujuan.
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2. Pengalaman kerja dibatasi tentang keahlian dan ketrampilan kerja

karyawan selama bekerja dalam perusahaan tersebut.

3. Masalah kinerja karyawan yang berhubungan dengan motivasi dan

pengalaman kerja. Sehingga masalah yang diteliti hanya sekitar pengaruh

motivasi, pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan di departemen

produksi suatu perusahaan.

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah

yang dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini.

1. Bagaimanakah pengaruh motivasi dan pengalaman kerja secara

bersama terhadap kinerja karyawan?

2. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan?

3. Bagaimanakah pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja

karyawan.

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja

karyawan.

3. Untuk menguji pengaruh motivasi dan pengalaman kerja secara

bersama terhadap kinerja karyawan.
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4. Untuk menguji seberapa besar pengaruh motivasi dan pengalaman kerja

secara bersama terhadap kinerja karyawan.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh penulis

sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang diambil

terutama dalam bidang personalia yang berkaitan dengan motivasi dan

pengalaman kerja dengan kinerja karyawan.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang

diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman, wawasan

serta belajar sebagai praktisi dalam menganalisis suatu masalah

kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan.

H. Kerangka Pemikiran

MOTIVASI KERJA PENGALAMAN
KERJA

KINERJA
KARYAWAN
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I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan atau kesimpulan sementara tentang suatu tingkah

laku, gejala-gejala atau kejadian yang harus diuji kebenarannya.

Maka hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian skripsi di buktikan

kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah atau landasan teori, penulisan

mengajukan hipotesis bahwa :

“Diduga ada pengaruh positif antara motivasi dan pengalaman kerja terhadap

kinerja karyawan CV.Sumber Kamulyan di Klaten”

J. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul yang

penulis maksud, maka perlu adanya sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,

penegasan judul, pembatasan masalah, 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 : METODE PENELITIAN
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Pada bab ini ditulis tentang metode penelitian dan

menggambarkan sejarah berdirinya perusahaan, lokasi

perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan ,

strategi perusahaan, kegiatan perusahaan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang uji kuivalan dan likuiditas dan rentabilitas,

jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner,

analisa data dan uji hipotesa.

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 peningkatan kinerja karyawan CV. Sumber Kamulyan

di Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden

penelitian ini berusia antara 32 tahun s/d 42 tahun sebanyak 16 orang atau

44%, jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 30 orang atau

83%. Dan pendidikan terakhir didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebanyak

21 orang atau 58%.

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan

regresi linier berganda yaitu Y= 11,783+ 0,407 X1+ 0,330 X2.

Menunjukkan bahwa Konstanta 11,783 berarti tanpa ada variabel

X1(motivasi), X2(pengalaman kerja) akan terjadi peningkatan kinerja

karyawan sebesar 11,783 satuan kinerja.

3. Variabel yang terdiri dari motivasi dan pengalaman kerja berpengaruh secara

signifikan. Pada variabel motivasi sebesar = 0,407 satuan dan pengalaman

kerja sebesar 0,330 satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol,

sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja karyawan akan meningkat

sebesar 0,407 satuan untuk motivasi dan 0,330 satuan untuk pengalaman

kerja. Sehingga semakin besar motivasi kerja karyawan dan semakin besar



56

nilai pengalaman kerja yang diberikan akan membuat tingkat kinerja

karyawan akan meningkat. Karena karyawan merasakan mempunyai motivasi

yang lebih dan pengalaman kerja yang sesuai maka mereka akan terpacu akan

bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga secara langsung maupun tidak

langsung akan meningkatkan tingkat kinerja karyawan. Sebaliknya apabila

tingkat motivasi kerja karyawan dan pengalaman kerja tidak sesuai yang

diinginkan maka akan berpengaruh pada tingkat kinerja karyawan yang

menurun karena karyawan merasa apa yang diinginkannya tidak dapat

dipenuhi sehingga karyawan bekerja tidak dengan sepenuh hati yang dapat

berakibat pada tingkat kinerja karyawan tidak sesuai dengan yang diinginkan

perusahaan.

4. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara motivasi dan pengalaman kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan

CV. Sumber Kamulyan di Klaten secara komprehensif, karena F hitung =

37,881 > F tabel = 3,288.

5. Dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

motivasi dan pengalaman kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan CV.

Sumber Kamulyan di Klaten, karena t hitung motivasi (X1) = 3,866 dan

pengalaman kerja (X2) = 2,688 lebih besar dari t tabel= 2,032. Sehingga Ha

diterima maka, secara parsial terdapat pengaruh dari moitvasi dan

pengalaman kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan CV. Sumber

Kamulyan di Klaten.



57

6. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa motivasi lebih dominan

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ditunjukkan dari tingkat signifikasi

pada uji t bahwa pada motivasi lebih besar dari pada pengalaman kerja.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang akan

datang sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hal apa yang

dapat meningkatkan kinerja karyawan berdasarkan penelitian yang dilakukan

yaitu :

1. Variabel motivasi kerja secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan.

Terbukti dengan tidak adanya pemogokan kerja yang terjadi pada perusahaan

dan karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang mereka hadapi sekarang.

Akan tetapi perlu ditingkatkan dalam membuat karyawan untuk merasa

bahwa keberhasilan dalam pekerjaan yang mereka lakukan merupakan hal

yang utama, sehingga mereka merasa harus dengan sungguh-sungguh

melakukan apapun pekerjaan yang diberikan perusahaan kepada mereka.

2. Pengalaman kerja karyawan sudah sesuai dan secara signifikan dapat

meningkatkan kinerja karyawan.

3. Dari hasil analisis tersebut motivasi kerja mempunyai nilai pengaruh lebih

dominan dibandingkan pengalaman kerja sehingga apabila perusahaan ingin

meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan harus meperhatikan

pemberian motivasi kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan, pemberian
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lembur yang rutin kepada karyawan yang sesuai harapan karyawan sehingga

dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sebab bila karyawan merasa

kebutuhannya telah terpenuhi akan mempengaruhi kinerja karyawan.
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