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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang 

bergerak dibidang industri, perdagangan maupun jasa akan berusaha untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Satu hal yang penting bahwa keberhasilan 

berbagai aktivitas didalam perusahaan dalam mencapai tujuan bukan hanya 

tergantung pada keunggulan teknologi yang tersedia. 

Organisasi merupakan kumpulan dan beberapa orang dengan tujuan yang 

sama dan setiap organisasi menggunakan bermacam sumber daya untuk 

beroperasi menghasilkan suatu barang maupun jasa yang memiliki daya jual 

tinggi sehingga menghasilkan keuntungan untuk mencapai tujuan dari organisasi 

tersebut (Simamora, 2004). Salah satu yang digunakan dan seluruh sumber daya 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yaitu SDM (Sumber Daya Manusia). 

SDM dapat dijadikan potensi bila dikelola dngan benar dan tepat, apabila akan 

menjadi beban sebaliknya manakala salah kelola. Upaya perusahaan dalam 

meningkatkan daya saing yaitu dengan meningkatkan produktivitas kerja 

karyawannya. Namun peningkatan peroduktivitas kerja bukanlah suatu hal yang 

mudah untuk dilakukan pucuk pemimpin organisasi atau perusahaan umumnya 

terbentur pada banyak kendala dalam upaya untuk peningkatan produktivitas kerja 

yang memerlukan pendekatan khusus agar dapat meningkatkan produktivitas 

kerja, terutama dari karyawan perusahaan sendiri (Pratiguna & Prasetyo, 2013). 

Dengan kata lain, produktivitas kerja berkaitan erat dengan sumber daya manusia.  
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Produktivitas menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara optimal. Peningkatan produktivitas kerja karyawan 

menjadi tanggung jawab dari berbagai dari pihak. Permasalahan yang tidak kalah 

penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana cara untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

suatu perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan ini dapat menjadikan salah satu masalah yang rumit, sehingga cukup 

penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat yang bisa didapat 

dari meningkatnya produktivitas krja karyawan yang dipengaruhi oleh seberapa 

besar pengaruh faktor-faktor yang lain. Ini tentu saja dapat mempengaruhi faktor 

tersebut bagi industri, masyarakat, individu, dan akan cukup besar pengaruhnya. 

Bagi industri berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan digunakan sebagai indikator pemacu dalam 

peningkatan produksi, selain itu adanya upaya efesiensi biaya perusahaan dengan 

mengoptimalkan peran tenaga kerja didalam membangun etos kerja yang tinggi 

dan lebih menekankan pada perubahan perilaku tenaga kerja yang lebih baik. 

Sedangkan bagi individu, berbagai faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan memungkinkan mereka akan lebih berusaha untuk meningkatkan 

kebahagiaan hidupnya. Setiap organisasi pada dasarnya akan menggunakan 

kebijakan yang berbeda-beda terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya 

untuk  mencapai produktivitas kerja karyawan. 

CV. Indah Jaya Toys adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

industri mainan dengan produk yang dihasilkan sudah menambah pasar dalam 
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negeri dan luar negeri. Melihat tuntutan pemesanan terhadap produk mainan yang 

ada, menuntut CV. Indah Jaya Toys untuk lebih produktif dalam menghasilkan 

barang mainan yang baik dan berkualitas guna memenuhi pesanan konsumen. 

Berikut disajikan tabel produktivitas CV. Indah Jaya Toys. 

Tabel 1.1  

Hasil Produktivitas Kerja Karyawan CV. Indah Jaya Toys (2020) 

Bulan 
Hasil Produksi 

(pcs) 
Target (pcs) 

Ketercapaian 

% 

Januari 8700 10.000 87% 

Februari 5600 12000 46% 

Maret 11000 15000 73% 

April 13500 18500 73% 

Mei 8700 7800 111% 

Juni 10400 9450 19 % 

Juli 13000 11000 118% 

Agustus 10800 13000 83% 

September 9870 10500 94% 

Oktober 15000 14500 103% 

November 12000 17000 70% 

Desember 24500 20000 122% 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui secara detail produktivitas kerja 

karyawan CV. Indah Jaya Toys dengan banyak tidaknya mencapai target yang 

sudah ditentukan CV. Indah Jaya Toys pada tahun 2020. Kurang optimalnya 

produktivitas karyawan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya pengalaman kerja, disiplin kerja dan motivasi karyawan. Pengalaman 

kerja yang ditetapkan oleh CV. Indah Jaya Toys dimaksudkan untuk mengetahui, 

keterampilan dan kemampuan yang dimiliki karyawan untuk mengembangkan 

tanggungjawab dari pekerjaan sebelumnya, maka diharapkan melalui 

pengalamana kerja yang baik agar bisa meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. Namun banyak karyawan yang belum melakukan pengalaman kerja 
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dari pekerjaan sebelumnya. 

Pengalaman yang cukup panjang dan banyak maka dapat diharapkan 

mereka mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada tanpa pengalaman. 

Dengan demikian semakin lama karyawan berada dalam perusahaan, mereka akan 

menjadi semakin mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul, sehingga 

dalam segala hal karyawan menerima informasi atau sebagai pelaku segala 

kegiatan yang mereka lakukan dalam perusahaan (Netisemito : 2001) 

Pengalaman kerja merupakan faktor yang mampu memberikan kontribusi 

positif terhadap peningkatan kinerja karyawan (Bhargawa R. Kotur dan S. 

Anbazhagan, 2014). Pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan 

dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan dilakukan selama 

beberapa waktu tertentu yang akan mempengaruhi produktivitas kerja. 

Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta 

keterampilan seseorang dalam pekerjaanya yang dapat diukur dari masa kerja dan 

dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya (Foster, 2001 : 40). 

Disiplin kerja yaitu suatu keadaan tata tertib dimana orang-orang yang bergabung 

dalam suatu organisasi, tunduk pada peraturan yang telah disepakati dengan rasa 

senang. (The Liang Gie, 1981 : 96). 

Disiplin dapat dipengaruhi oleh semangat kerja karyawan, tingkat 

kompensasi yang diberikan, serta kepuasan kerja karyawan. Dimana karyawan 

dengan semangat kerja yang tinggi cenderung akan bekerja lebih baik, tepat waktu 

dan juga tidak pernah membolos. Dengan dilandasi aspek tersebut maka 

kedisiplinan akan berpengaruh besar terhadap produktivitas kerja karyawan. 
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Ketika tingkat disiplin di suatu perusahaan itu tinggi, maka diharapkan karyawan 

akan bekerja lebih baik dan produktivitas kerja akan meningkat. 

Kegiatan kedisiplinan yang dilaksanakan akan mendorong paara karyawan 

agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewangan-

penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong 

disiplin diri di antara para karyawan untuk datang di kantor tepat waktu. Dengan 

datang tepat waktu, maka diharapkan mampu menjalankan tugasnya dan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya produktivitas kerja maka 

perlunya disiplin kerja sehingga dapat mencapai target sesuai dengan target suatu 

instansi (Sutrisno, 2011 :104). 

Motivasi merupakan suatu cara yang dipakai manajer guna mengarahkan 

pada bawahannya agar mereka bersedia mengikutinya. Menurut Handoko (2001 : 

251), motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan 

memelihara perilak  manusia. 

Motivasi kerja karyawan suatu perusahaan muncul karena beberapa faktor 

baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar, diantarannya adalah kualitas 

pekerjaan yang ditawarkan, tempat atau posisi perusahaan, adanya target untuk 

memiliki penghasilan, usaha dalam memenuhi segala macam kebutuhan, tingkat 

pendidikan yang dicapai dan dikarenakan ingin meningkatkan status. 

Motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk  melakukan suatu 

aktivitas tertentu, motivasi seringkali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku 

seseorang (Sutrisno, 2013). 
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Dengan menarikya memilih perusahaan CV. Indah Jaya Toys untuk 

penelitian yaitu di daerah Jepara belum ada perusahaan yang membuat mainan. 

Maka dari itu penelitian tertuju di perusahaan CV. Indah Jaya Toys Jepara. Dan 

judul yang dipilih dalam penelitian ini karena berdasarkan jurnal-jurnal penelitian 

terdahulu masih terdapat perbedaan hasil, oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian lebih lanjut dengn judul Pengalaman Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi 

Karyawan pada Perusahaan CV. Indah Jaya Toys Jepara. 

1.2. Ruang Lingkup (Batasan Masalah) 

 Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, namun 

dalam penelitian ini akan memfokuskan pada : 

1. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengalaman Kerja (X1) sebagai 

variabel bebas pertama, Disiplin Kerja (X2) sebagai variabel bebas kedua, 

dan Motivasi karyawan (X3) variabel bebeas ketiga, dan Produktivitas 

Kerja Karyawan (Y) Sebagai variabel terikatnya. 

2. Penelitian ini dilakukan di CV. Indah Jaya Toys yang beralamat di Desa 

Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

3. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan CV. Indah 

Jaya Toys yang berjumlah 110 karyawan, sampel yang diambil dari 

penelitian ini dari Departemen Produksi CV. Indah Jaya Toys yang 

berjumlah 86 orang karyawan 
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1.3. Perumusan masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengalaman kerja dengan 

produktivitas kerja karyawan perusahaan cv indah jaya toys jepara ? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara disiplin dengan produktivitas kerja 

karyawan perusahaan cv indah jaya toys jepara ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi karyawan dengan 

produktivitas kerja karyawan perusahaan cv indah jaya toys jepara ? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara pengalaman kerja, disiplin kerja dan 

motivasi karyawan secara bersama-sama dengan produktivitas kerja 

karyawan perusahaan cv indah jaya toys jepara ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada CV. Indah Jaya Toys. 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada CV. Indah Jaya Toys 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi karyawan terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada CV. Indah Jaya Toys 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, disiplin kerja dan 

motivasi karyawan secara bersama-sama terhadap Produktivitas kerja 

karyawan pada perusahaan CV. Indah Jaya Toys. 



8 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teroritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menjadi referensi serta 

masukan dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan 

sektor publik, khususnya mengenai Pengaruh Pengalaman Kerja, 

Disiplin Kerja dan Motivasi Karyawan terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Perusahaan CV. Indah Jaya Toys Jepara. 

2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pemerintah daerah Kota Jepara sebagai instansi 

pemerintah untuk menentukan kebijakan yang  berkaitan Pengalaman 

Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Karyawan terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan Perusahaa CV. Indah Jaya Toys Jepara sebagai bahan 

informasi dan referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dan 

sebagai sarana untuk membuktikan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pengaruh Pengalaman Kerja, Disiplin Kerja dan 

Motivasi Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Perusahaan 

CV. Indah Jaya Toys Jepara. 

 


